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RESUMO 

 

 

NOBRE. Isadora Di Natale. Além de um corpo (d)eficiente: problematizando saúde e 

reabilitação a partir de um grupo de mulheres amputadas em processo de envelhecimento. 

Dissertação de Mestrado (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Gerontologia).  

 

 

O processo de reabilitação por uma deficiência física depende de crenças, valores e expectativas 

que o sujeito tem em relação a si próprio, o que permeia os sentidos de saúde, Vida e seu lugar 

no mundo, fatores diretamente influenciados pelos ideais sociais em pauta. A presente pesquisa 

teve como objetivo investigar os significados de saúde, reabilitação e velhice em um grupo de 

mulheres amputadas em processo de envelhecimento, pela abordagem qualitativa de entrevista 

em grupo com intervenção por meio da confecção de blocos em tecidos e técnica de patchwork. 

Foi possível nos aproximar da experiência de quem vivencia a velhice habitando um corpo 

amputado, problematizando as concepções sociais hegemônicas sobre saúde na velhice, na 

singularidade e criatividade presentes nos diferentes modos da existência humana. Verificamos 

que as participantes incorporam preconceitos contidos nos ideais de saúde e velhice condizentes 

com os modelos sociais vigentes. E constatamos diversas respostas de resistência de corpos 

desviantes que vivem uma saúde que escapa à lógica da produtividade e da eficiência, que se 

utiliza da doença e sofrimento para aumentar a força de Vida. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Saúde; Amputação; Reabilitação; Resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The process of rehabilitation for a physical disability depends on beliefs, values and 

expectations that each one has in relation to oneself, which permeates the senses of health, Life 

and your place in the world, factors directly influenced by hegemonic social ideals. The present 

research had the objective of investigating the meanings of health, rehabilitation and old age in 

a group of amputated women in the aging process through the qualitative approach of group 

interview with intervention through the confection of blocks in fabrics and patchwork 

technique. We were able to approach the experience of those who experience old age living in 

an amputated body, problematizing hegemonic social conceptions about health in old age and 

the singularity and creativity present in the different modes of human existence. We verified 

that the participants incorporate for themselves prejudices contained in the ideals of health and 

old age that are in keeping with the current social models. We have also been able to observe 

several resistance responses of deviant bodies that live health that is beyond the logic of 

productivity and efficiency, and uses disease and suffering to increase Life force. 

 

Keywords: Aging; Health; Amputation; Rehabilitation; Resistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 11 

CAPÍTULO I: VELHICE E ENVELHECIMENTO .................................................... 14 

CAPÍTULO II: SAÚDE – AFINAL, O QUE ÉS? ....................................................... 21 

2.1 SAÚDE CONTEMPORÂNEA ............................................................................. 21 

2.2 OUTRA SAÚDE... ................................................................................................ 28 

2.3 SAÚDE E VELHICE ............................................................................................ 34 

CAPÍTULO III: REABILITAÇÃO ............................................................................. 39 

3.1 ENVELHECER COM UMA DEFICÊNCIA FÍSICA: A EXPERIÊNCIA DE HABITAR 

UM CORPO AMPUTADO......................................................................................... 39 

3.2 REABILITAÇÃO FÍSICA NA EXPERIÊNCIA DA AMPUTAÇÃO ................... 44 

3.3 REABILITAÇÃO COMO TRAVESSIA............................................................... 49 

CAPÍTULO IV: METODOLOGIA ............................................................................. 56 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO ..................................................................................... 56 

4.1.1 INSTITUIÇÃO .................................................................................................. 56 

4.1.2 CLÍNICA DE AMPUTADOS ............................................................................ 57 

4.1.3 GRUPO DE PATCHWORK – AACD ............................................................... 57 

4.2 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DA PESQUISA .............................................. 59 

4.2.1 ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO ............................................................. 59 

4.2.2 APRESENTANDO AS PARTICIPANTES ........................................................ 60 

4.2.3 ESCOLHA DAS PARTICIPANTES: POR QUE ELAS? ................................... 62 

4.2.4 ESCOLHA DA TÉCNICA: POR QUE O PATCHWORK? ................................ 63 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: LINHA A LINHA, PASSO A 

PASSO, BLOCO A BLOCO ....................................................................................... 65 

CAPÍTULO V: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO ...................................................... 70 

5.1 O (RE)ENCONTRO ............................................................................................. 70 

5.2 REABILITAÇÃO: CAPACIDADE DE SE (RE)INVENTAR ............................... 86 



 

 

5.3 COSTURANDO SAÚDES ................................................................................. 104 

5.4 TECENDO VELHICES ...................................................................................... 132 

5.5 ENCERRAMENTO COM VIDA ........................................................................ 160 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 188 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 192 

ANEXO I: DADOS SOBRE O PRIMEIRO GRUPO DE PATCHWORK DA AACD197 

ANEXO II: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .............. 200 

ANEXO III: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ ........... 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa é fruto de minha vivência com a velhice em reabilitação. Comecei 

a sentir a necessidade de mergulhar em uma inquietação que nasceu de minha prática como 

psicóloga em uma instituição de reabilitação para pessoas com deficiência física, mais 

especificamente com velhos amputados. 

Percebia que no contexto da clínica institucional surgiam, além de demandas acerca da 

deficiência física, questões pertinentes ao próprio processo do envelhecer, muitas vezes 

potencializadas ou mesmo originadas pela vivência de habitar um corpo amputado.  

A experiência de envelhecer com um corpo sentido e tratado como deficiente em um 

contexto social que valoriza e estimula a eficiência dos corpos, em sua dimensão produtiva, tem 

particularidades. Nesse contexto, um certo tipo de subjetividade é produzido.  

Aqui, o tema do envelhecimento se entrecruza com a deficiência física pela linha 

condutora da saúde. Em instituição de saúde, uma população que possui determinado perfil de 

saúde busca a reabilitação com expectativas de melhorar ou mesmo retomar a saúde perdida. 

Explícita ou implicitamente, o fio condutor da relação entre terapeuta e paciente é o processo 

saúde-doença, em uma dinâmica muitas vezes avaliada como natural e previsível. 

Entretanto, na prática clínica percebia cada vez mais – apesar de todas as tentativas 

diretas e indiretas do olhar condicionado a reduzir o corpo a um organismo –, que ali, em que 

se apresentava um diagnóstico, uma doença, um corpo debilitado, uma marca tão intensa de 

vulnerabilidade e estigma social, resistia uma vida. Contra todos os modelos prontos fadados a 

um destino mais do que certo que o colocava de forma tão agressiva e esmagadora à margem, 

o sujeito emergia diante de meus olhos e resistia a qualquer tipo de enquadramento que 

poderiam lhe impor. 

“Ah, mas ele é muito resistente”, afirmam alguns ao se queixar da postura de não 

aderência de certos pacientes. “Resistência” e “não aderência” são termos utilizados 

diariamente no tratamento de saúde, sempre em tom pejorativo. E me pergunto: a resistência e 

a não aderência não podem também ser sinônimos de saúde? De uma outra saúde?  

Afinal, de que saúde tratamos? Afinal, de qual corpo estamos falando?  
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A primeira resposta, de forma tão natural e incorporada é um “corpo da perda”. Perda 

de um membro, perda de uma função, perda de si mesmo, um corpo – como o termo explicita 

– deficiente. A vivência de um corpo a partir de um déficit, de algo que falta. 

A amputação os faz adentrar em um mundo novo, repleto de dores, inseguranças, 

tormentas e transformações. A vivência da reabilitação propicia a entrada em outro tempo, não 

um tempo de trabalho – apesar de envolver compromisso e frequência –, mas tempo de 

encontros, tempo de afectos, tempo de novas relações, aprendizagens e descobertas. 

Experiência que faz o sujeito entrar em contato com espaços e temporalidades jamais acessados. 

O corpo antes visto como força de trabalho ganha outros sentidos, outros experimentos. Quando 

há uma quebra, ruptura da rotina estabelecida, se abre uma fresta, na qual se introduz a 

instabilidade que pode culminar em autodestruição, mas ainda em uma outra saúde, que não 

diz respeito ao déficit corporal, mas à corporeidade que ultrapassa limites e contornos visíveis, 

descobre sua potência. Chegam à instituição sabendo o que não podem, vivem o plano da falta. 

Em reabilitação resta descobrir o que podem, e nesse plano reencontram sentidos. 

Voltando à prática clínica, o que me encantava – e me encanta diariamente – era 

perceber o tanto de Vida que tinham na doença. Afinal, velho amputado é quase sinônimo de 

dupla doença ao discurso social hegemônico, para uma visão de saúde na qual o corpo é 

banhado em ideal de juventude, produtividade e ausência de doenças. Mas como em um velho, 

amputado, repleto de doenças, pulsa uma força de vida e de saúde que surpreende a cada dia? 

Comecei, então, a questionar a própria concepção de saúde e corpo na qual naturalmente 

acreditamos e disseminamos. 

A convivência com a Vida que pulsava em sujeitos marginalizados por conter marcas 

tão distantes dos ideais sociais de um bom viver e um bom envelhecer, me trouxe indagações 

que originaram a escrita/costura da presente pesquisa. A saúde e o corpo são tratados hoje sob 

uma visão que os captura em um discurso de doença, tanto no âmbito do tratamento, quanto da 

prevenção. Em saúde e por saúde, compreende-se o corpo reduzido ao viés do adoecimento. 

Por se tornar fenômeno tão naturalizado, esquecem-se de que é uma entre inúmeras 

possibilidades de apreender o corpo e a saúde. 

A proposta da pesquisa é ousar pensá-los sob uma outra ótica. É preciso desconstruir a 

lógica enraizada que nos habita e nos permitirmos um novo caminho. É isso que eles fazem ao 

adentrar o mundo da reabilitação (mesmo inconscientemente), e é essa a capacidade que todos 

temos: reinventarmo-nos, ultrapassar a dor que o sofrimento inflige, permitindo-nos criar um 

novo olhar para nós e para a Vida. Com frequência, para acontecer temos que contar com o 

outro. O profissional de reabilitação tem esse papel. 
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O objetivo da pesquisa foi então investigar os significados de saúde, reabilitação e 

velhice em um grupo de mulheres amputadas em processo de envelhecimento, e a partir dos 

discursos e suas produções compreender a subjetividade e singularidade diante da Vida. Com 

isso, pretendemos problematizar os ideais socialmente construídos na concepção hegemônica 

de saúde e investigar como seriam incorporados ao próprio discurso das participantes, assim 

como investigar as respostas de resistência que os corpos produzem, ressaltando outras 

perspectivas possíveis. 

A escolha da metodologia não ocorreu aleatoriamente. Optamos pela perspectiva de 

dentro, da experiência de mulheres que habitam um corpo amputado em pleno envelhecer. A 

abordagem foi qualitativa, pois nosso intuito era nos aproximarmos do olhar e vivência do 

sujeito. Visto e tratado, quase sempre, segundo olhares de terceiros, que determinam condutas 

e desconsideram seus próprios desejos, histórias, aspirações. Escolhemos ouvi-las. O quanto 

têm a dizer! Não apenas com palavras. Além do verbal, a arte, como expressão de afetos e 

produção de sentidos, ultrapassa palavras, explicações, a racionalização. As mãos foram 

essenciais ao processo de criação e expressão. Cada parte do corpo contém o todo de nós, do 

outro e do mundo. O toque é cuidado, possibilita trocas, cria laços. 

No tecer de minha escrita/costura, busquei referências em autores que ousaram desafiar 

os pensamentos dominantes, e com eles me alio para refletir e questionar a articulação entre 

saúde, reabilitação e velhice. O campo da Filosofia e das Ciências Sociais será o pano de fundo 

fértil, embasamento teórico, para a confecção desta trama. Selecionei pensadores cujas obras 

ressoaram em mim, resultando na ampliação de meus próprios horizontes, transformando minha 

visão de vida e maneira de fazer clínica. 

Pela via do afeto que a pesquisa acontece, tocada e mobilizada em meu próprio corpo. 

Somente assim se desenvolveu passo a passo, linha a linha, bloco a bloco. Apesar dos autores 

serem o pano de fundo e as linhas da costura/escrita, foram as participantes que coloriram e 

preencheram cada bloco/trama, com seus desejos e histórias. Portanto, a alma do trabalho está 

no encontro entre corpos, subjetividades, Vidas. 
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CAPÍTULO I: VELHICE E ENVELHECIMENTO 

 

Abarquemos e amemos a velhice: é cheia de prazeres, se sabemos fazer uso 
dela. Agradabilíssimos são os frutos de fim de estação; a infância é mais bela 

quando está por terminar; o último gole de vinho é o mais agradável aos que 

gostam de beber, aquele que entorpece, que dá à embriaguez o impulso final. 
(SÊNECA, 2017, p. 21)         

 

Quando nos referimos à velhice com frequência inferimos, de modo reducionista, que 

se trata de única e homogênea categoria. Entretanto, há múltiplas maneiras de vivenciar essa 

etapa da vida. Além da singularidade humana que se revela, é essencial a compreensão de que 

o envelhecer se refere a um processo, que acontece através do tempo e experiências vividas, 

portanto, não é estático, acabado, definido, mas uma construção temporal particular. O 

envelhecimento remete à ideia de movimento referente ao processo de vida de cada sujeito. A 

vida nessa perspectiva é considerada o fenômeno mais abrangente e, portanto, o envelhecimento 

como parte natural do processo. Tal concepção reforça um pensamento e uma postura ética da 

vida, contrapondo-se a discursos que manifestam grande dificuldade em considerar o 

envelhecimento e a própria velhice como pertencentes à vida, muitas vezes negando-os.   

Para compreender como a velhice é tratada em nossa sociedade devemos refletir sobre 

os valores culturais vigentes em seu funcionamento, hoje permeados por ideais de consumo, 

competitividade e desempenho, criando a exigência de sermos completamente independentes e 

ativos.  

 

“Ativo” tornou-se palavra-chave que contaminou sobremaneira as discussões, 

políticas e ações para os velhos e, na mesma toada, os discursos, orientações 

e reflexões sobre o processo de envelhecimento. “Ativo” passou a ser uma 
adjetivação para a vida que segue um curso normal e linear do nascimento até 

a morte. (AZEVEDO, 2018, p. 15) 

 

Constata-se a clara valorização do corpo sob o viés de sua funcionalidade, visando 

constantemente à produtividade, compreendida pela atividade que não possui um sentido para 

o sujeito ou um prazer intrínseco ao ato, mas atrelada a um objetivo, a um resultado, tendo 

como foco – explícito ou implícito – o desempenho para o lucro. Han (2017) afirma que nossa 

atual sociedade produz o imperativo do desempenho como um novo mandato, que não admite 

o aspecto contemplativo da vida. Segundo o filósofo, o homem ativo dos dias atuais ilude-se 

pensando ser mais livre, transforma-se em máquina de desempenho. Afirma que há novas 

formas de coerções e, consequentemente, de adoecimentos psíquicos, pois o sujeito se 
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transforma em escravo do trabalho, e exerce, ele próprio, a autoexploração, tornando-se ao 

mesmo tempo prisioneiro e vigia, vítima e agressor. 

 

[...] a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e 

esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um 

mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso 
de positividade. Não são reações imunológicas que pressuporiam uma 

negatividade do outro imunológico. Ao contrário, são causadas por um 

excesso de positividade. O excesso da elevação do desempenho leva a um 
infarto da alma. (HAN, 2017, p.70-71) 

 

Valoriza-se a quantidade em detrimento da qualidade, generalidade em detrimento de 

singularidade. Valores sociais que criam cisão de comportamentos e dos próprios sujeitos, 

categorizando-os como aceitáveis ou não aceitáveis, segundo normas construídas com o 

objetivo de padronizar e ditar condutas de vida. 

 

Trata-se sempre de parâmetros universais que servem de medida para as ações 

de todos os viventes. Os profissionais do saber arvoram-se, muitas vezes, em 

condutores do modo de se viver, instituindo nos viventes a culpa pelos 

malefícios que venham a sofrer. Na pretensão de dirigir a vida, controlando o 
seu processo, com o intuito de melhorá-la (entendendo-se governá-la), 

multiplicam-se as prescrições a serem seguidas como modelos gerais. As 

singularidades são freadas e as diferenças niveladas e reproduzidas em escalas 
numéricas e em índices estatísticos. (TÓTORA, 2015, p. 32) 

 

No sistema de organização social em pauta legitima-se o controle das ações e 

pensamentos, criando a ilusão de uma homogeneidade humana. Quando nos referimos a regras 

universais excluímos qualquer indício de diversidade, incluindo a autobiografia, contextos de 

vida, crenças, valores, desejos, medos, aspirações.  

O discurso que reduz o sujeito a um organismo se expande e se fortalece, reforçando 

uma visão unilateral da vida. As ciências tratarão de investir no domínio dos corpos visando à 

conservação da vida a qualquer custo, como na prescrição de determinados modos de existir, 

em nome de um bom funcionamento do organismo-máquina, a eficiência dos corpos. Hoje, a 

frase de efeito é temos que, seja em relação ao cuidado com nosso corpo, afetos, trabalhos e 

relações; vivemos em um mundo no qual se determinam os modelos do que devemos ser e fazer 

para atingir um padrão de vida saudável e feliz. Entretanto, pouco se questiona sobre o 

referencial de saúde e felicidade em jogo ao se estabelecer tais padrões como metas de vida. Do 

mesmo modo, pouco refletimos sobre a segurança e confiabilidade desses métodos. 
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A velhice inserida nesse contexto torna-se impregnada de atributos negativos, 

compreendida a partir de uma dimensão biológica como sinônimo de doença, perda, limitação 

e fragilidade.  

 

No Brasil, constatamos que as investigações geriátricas não se cansam de 

anunciar uma velhice frágil e, praticamente, só de perdas, centradas na 

enfermidade e não no sujeito, reforçando o preconceito à velhice, que continua 
sendo associada à doença e, consequentemente, tida como um problema. O 

processo do envelhecimento, no entanto, é inexorável e irreversível, mas não 

é uma doença, é algo próprio da vida. (CÔRTE, 2018, p.15) 

 

Segundo Tótora (2015), envelhecer é sentido como privação, um mal que se deseja 

expurgar. 

 

Em uma cultura que valoriza os excessos de prazeres e o culto da felicidade 
como ausência de sofrimentos, doença e dor, ser velho é privação. Se o tempo 

se consome em um movimento linear e a morte é algo que se quer exorcizar, 

ser velho assume um estatuto negativo. O velho, nessa relação de poder e de 
saber, dispõe de um corpo alvo de controle de uma ciência à qual se atribui a 

meta de prolongar a vida, evitando a morte. (TÓTORA, 2015, p. 32) 

 

Envelhecer, em nossa cultura, é tido como sinônimo de perecer. Como não suportamos 

a ideia de perecer, nos afastaremos a todo indício que traga o envelhecer mais próximo de nós. 

A morte aqui não faz parte da vida, como se existisse somente para atrapalhar o rumo das coisas 

e não algo que daria sentido às trajetórias. Afinal, a finitude traz à vida uma de suas maiores 

riquezas: o tempo. E como estamos vivendo esse tempo?  

Ao refletir sobre os valores contemporâneos da centralidade do corpo e do culto à 

juventude, Concone (2007) ressalta a tendência de nossa sociedade ao individualismo e ao 

narcisismo como faces da mesma moeda, culminando em esforço constante de retardar o 

envelhecimento e, ao mesmo tempo, responsabilizar o indivíduo pelas escolhas frente ao que 

se considera um envelhecimento saudável, ou seja, que não pode conter as marcas do tempo e 

as inevitáveis mudanças corporais. Há que se envelhecer “jovem”, e isso significa não apenas 

em relação ao corpo, mas a todos os valores sociais que devem estar incorporados em escolhas 

e comportamentos diários, como agilidade, produtividade, autonomia e assim por diante. 

Daí a exclusão de grande parcela dos velhos. Referimo-nos a uma “grande parcela”, pois 

há esforços – privados e públicos – para a inclusão da velhice, porém, na maioria das vezes, de 
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uma velhice higienizada, também normatizada e aceita socialmente, risco que se corre ao 

apregoar a velhice ativa1.  

 Os que se encontram inseridos nessa lógica devem circular e possuem o direito de ser, 

mas para os tantos outros modos de envelhecer já não se abrem muitas possibilidades no trânsito 

social.  

 

Na atualidade, a partir do conceito do envelhecimento ativo, contaminado pelo 

Neoliberalismo, em que vigora a ideia do empreendedor de si, onde se 
detectam valores do campo econômico migrando para o campo social, 

direcionando questões e criando subjetivações, determinando modelos do 

viver e taxando aqueles que não os seguem de indolentes, estranhos e 
incapazes, “sem méritos”, questionamos: é possível apontar resistências que 

confrontam esses valores e criam outras subjetividades por meio da 

criatividade e singularidade? (AZEVEDO, 2018, p. 17, grifo do autor) 

 

Da mesma forma que há modelos de como devemos viver a vida e o que devemos buscar 

e adquirir ao longo de nossa existência, criam-se igualmente modelos ideais de como devemos 

envelhecer. Algumas formas de vivenciar esse processo serão aceitas, outras discriminadas e 

segregadas em diferentes níveis, segundo parâmetros construídos socialmente. Serão também 

produzidos e reforçados pela mídia, e diversos outros dispositivos de poder que comporão o 

discurso social e até mesmo os pensamentos e atitudes dos próprios velhos em suas escolhas de 

vida. Os preconceitos e mecanismos de exclusão podem, então, ser incorporados pelo velho na 

relação com o seu envelhecer, como encontramos no personagem antonio jorge da silva, em A 

máquina de fazer espanhóis, de Valter Hugo Mãe, “como incrivelmente nos nasce alguma 

coisa num tempo que supúnhamos tão estéril” (MÃE, 2016, p. 37). 

Porém, apesar de todo o “espanto”, pois achava que sua vida estava apenas em seu 

passado, em tudo o que havia construído e na relação com a companheira que acabara de falecer, 

antonio jorge da silva, um idoso de 84 anos, após se mudar para um lar de velhos, encontra 

novos sentidos de vida e se abre para viver relações, histórias, afetos. E assim é a vida, repleta 

de percalços, sofrimentos, alegrias, encontros, desencontros; as vivências não estão separadas, 

Vida compreendida como acontecimento, como ressalta Tótora (2015). 

 

Atribuir à vida o estatuto de acontecimento [...] significa que a única escolha 

possível é viver, com todas as maravilhas e dores deste mundo. Ora, não se 
trata, com isso, de um mero conformismo, ou falta de liberdade, mas sim de 

sermos dignos do que nos acontece. Tal atitude, ou uma ética da vida, revela-

se livre de ressentimentos ou culpas. (TÓTORA, 2015, p. 30) 

                                                
1 Explanaremos esse termo e a política do Envelhecimento Ativo nos capítulos seguintes. 
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Ao compreender a vida em suas múltiplas possibilidades, em meio ao imperativo do 

envelhecer seguindo padrões preestabelecidos, sempre haverá formas de resistir aos mesmos, 

de distintas maneiras e intensidades. Apesar dos assujeitamentos que nossa sociedade constrói 

e mantém, enquanto houver vida – entendida como processo contínuo de ser – haverá 

possibilidades de abertura e de criação, de potência. “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” (TÓTORA, 2015, p. 24).  

Como Sêneca (2017) esclarece na epígrafe inicial do capítulo, a velhice pode ser cheia 

de prazeres se soubermos dela fazer uso. Como a própria vida, podemos nos aliar aos afetos 

que nos fortalecem ou aos que nos enfraquecem e, ao mesmo tempo, reconhecermos e 

aceitarmos as contradições e paradoxos intrínsecos à existência; viver de acordo com a própria 

ética, as próprias motivações, eis o grande desafio.  

Para isso é preciso certa disponibilidade e compromisso em se tornar um explorador de 

si, para se conhecer, apropriar-se das forças que o constitui, atentos a si, percebendo-se, 

cuidando-se, diferindo-se, em um processo contínuo de transformação e afirmação da Vida 

(NIETZSCHE, 2008). Tal postura nos leva ao cuidado e ao respeito do outro também.   

O que nos habita e aprisiona em uma lógica de servidão moral não é facilmente 

derrotado. Deve-se estabelecer uma batalha constante, a luta pela vida e singularidade em um 

mar de generalidades. Não há como escapar às lógicas do meio que nos constitui, mas é possível 

encontrar respiros e frestas de criação, e não somente de reprodução. Assim também a velhice 

ganharia outra conotação, quando o sujeito, ao longo de sua vida, ocupa-se de si, relacionando-

se consigo e com a vida como uma obra de arte, transformando-se, produzindo-se, como 

assinala Foucault (2010): 

 

[...] tendo adquirido toda a experiência possível, o idoso será soberano de si 

mesmo e pode satisfazer-se inteiramente consigo. [...] O idoso é, portanto, 

aquele que se apraz consigo, e a velhice, quando bem preparada por uma 

longa prática de si, é o ponto em que o eu, como diz Sêneca, finalmente 
atingiu a si mesmo, reencontrou-se, e em que se tem para consigo uma relação 

acabada e completa, de domínio e de satisfação ao mesmo tempo. 

(FOUCAULT, 2010, p. 98, grifo nosso) 
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Baseando-se nesse pensamento, a presente pesquisa opta por utilizar a compreensão de 

envelhecimento sob a perspectiva de uma Gerontologia2 crítica, com enfoque social, que 

procura apreender a singularidade e a heterogeneidade do ser humano que envelhece, 

corroborando com o avanço de uma Gerontologia que se interessa pela experiência humana, 

considerando não apenas aspectos biológicos, mas culturais, psicológicos e tantos outros que 

compõem esse complexo fenômeno.  

 

A Gerontologia Social propõe que se entenda o envelhecimento populacional 

como produto e, ao mesmo tempo, motor de transformações nas estruturas 
familiares, nas formas de sociabilidade e convivência, no mercado e, 

consequentemente, no consumo. Ele é também produtor de riscos sociais e de 

saúde, o que traz à tona variáveis tais como isolamento, solidão, incapacidades 

e exclusão. As políticas sociais e de saúde vêm se centrando numa visão 
essencialmente reparadora da perda das capacidades físicas e mentais em 

função de uma única visão de velhice, associada a doenças e fragilidades, o 

que não favorece a integração desta fase da vida no continuum da existência 
dos indivíduos. Pelo contrário, têm reforçado a cristalização das imagens que 

desvalorizam a velhice e o ser velho. Tanto as políticas quanto a ciência têm 

valorizado pouco o envelhecimento como oportunidade, ressaltando perdas e 

declínios: raiz de conceitos e preconceitos que contribuem para a cristalização 
de imagens estigmatizantes e reducionistas do processo de envelhecimento. 

Um dos grandes desafios do campo de estudos da Gerontologia é exatamente 

romper com esta visão estigmatizada e com o raciocínio lógico disjuntivo que 
lhe serve de base. (FONSECA; MERCADANTE, 2015, p.58-59) 

 

Trataremos então a velhice a partir da complexidade da vida humana, em seu contexto 

político, econômico, social, considerando a riqueza dos aspectos envolvidos e a multiplicidade 

das formas de se viver. A proposta é problematizar os saberes que reduzem o velho à 

decrepitude, à perda de vida ou à exigência em seguir modelos predeterminados, seja capturado 

em visão exclusivamente negativa ou exclusivamente positiva. Ao libertá-lo de uma visão 

reducionista e determinista, procuramos captar a potência de vida, que independe da idade. 

Tótora (2015), baseando-se no pensamento de Espinosa e Deleuze, afirma: 

 

[...]. Tomando o corpo como referência, sua potência varia segundo seu poder 

de afetar e ser afetado. Bom encontro é quando um corpo se compõe com 

outro, aumentando sua potência de agir e produzindo afetos de alegria. Mau 
encontro são as relações entre naturezas que não se compõem, em que um 

corpo subtrai a potência de agir do outro, provocando afetos de tristeza 

(DELEUZE, 2002, p. 33 apud TÓTORA, 2015, p.35-36). A potência de agir 

                                                
2 Segundo Ayama e Feriancic (2014), a Gerontologia é a ciência que estuda o processo de envelhecimento humano 

em suas múltiplas dimensões da existência, abrangendo aspectos clínicos e biológicos, condições psicológicas, 

sociais, econômicas, políticas e históricas. É uma área multi e interdisciplinar, que envolve diferentes profissionais 

interessados em estudar e praticar ações voltadas à pessoa idosa. 
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– o mesmo que força de existir – varia de acordo com o encontro de um corpo 

com outro exterior. (TÓTORA, 2015, p.35-36) 

 

Optamos, portanto, em apreender a velhice não pela ótica do declínio biológico e perdas 

envolvidas, tampouco de forma a negá-las. Não se pretende reduzi-la a valores morais. Optamos 

por considerá-la sob a ótica da Vida e seus encontros que podem aumentar ou diminuir a força 

do existir. Deleuze (1988-1989) 3, ao discorrer sobre o tema, evoca as potências da velhice, 

afirmando ser o momento em que o sujeito adquire o direito de, simplesmente, ser. 

 

A velhice! [...]. Acho que a velhice é uma idade esplêndida. Claro que há 
algumas chateações, tudo fica mais lento, nos tornamos lentos. O pior é 

quando alguém lhe diz: “Mas não é tão velho assim!” Não entende o que é 

uma queixa. Estou me queixando dizendo “Ah, estou velho!”. Ou seja, invoco 

as potências da velhice. E aí, alguém me diz, com a intenção de me consolar: 
“Não está tão velho assim”. Eu daria uma bengalada nele! Logo quando estou 

em plena queixa da minha velhice, não venham me dizer: “Até que não é tão 

velho assim”. Pelo contrário, deviam dizer: “Está velho mesmo!” Mas é uma 
alegria pura. Fora essa lentidão, de onde vem essa alegria? [...]. E por que é 

formidável? Primeiro, porque, na velhice, sabe-se que chegou lá. O que é 

muito! Não é um sentimento de triunfo, mas chegou lá. Chegou lá em um 
mundo cheio de guerras, de vírus malditos e tudo o mais. Mas conseguiu 

atravessar tudo isso, os vírus, as guerras e todas essas porcarias. Esta é a hora 

em que só há uma coisa: ser! O velho é alguém que é. Ponto final. Podem 

dizer que é um velho rabugento, etc. Mas ele é. Ele adquiriu o direito de ser. 
(DELEUZE, 1988-1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 O Abecedário de Gilles Deleuze é uma realização de Pierre-André Boutang, produzido pelas Éditions 

Montparnasse, Paris. No Brasil, divulgado pela TV Escola, Ministério da Educação. Tradução e Legendas: 

Raccord (com modificações). A série de entrevistas, feita por Claire Parnet, foi filmada nos anos 1988-1989. O 

filme foi apresentado entre novembro de 1994 e maio de 1995, no canal (franco-alemão) de TV Arte.  
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CAPÍTULO II: SAÚDE – AFINAL, O QUE ÉS? 

 
Uma vez que não existe uma saúde em si, e todas as experiências feitas no 

intuito de defini-la, malograram-se miseravelmente. Importa que se conheça 

o seu objetivo, o seu horizonte, as suas forças, os seus impulsos, os seus erros 
e, sobretudo, o ideal e os fantasmas de sua alma para determinar o que 

significa a saúde, mesmo para seu corpo. (NIETZSCHE, 2012, p. 113) 

 

2.1 SAÚDE CONTEMPORÂNEA 

 

A saúde frequentemente é considerada um fenômeno naturalizado, empregada de forma 

genérica ou reducionista, sem se considerar a ampla possibilidade de significados ao abordá-la 

e conceituá-la. A atribuição de seus significados dependerá da reflexão acerca da própria vida. 

Cada área do conhecimento, em seu surgimento e desenvolvimento, terá uma formação própria 

do pensamento acerca da temática que desperta tanto interesse à humanidade. 

Afinal, o que é saúde? 

A presente pesquisa não pretende responder à questão, pois não há uma resposta que 

encerre as inúmeras possibilidades. Propomos reformular a maneira como a pergunta é feita, a 

fim de tentar apreendê-la sob um outro viés, interrogando o consenso atual sobre a temática, 

estabelecido como verdade absoluta. Lançamos a problematização, ou seja, um questionamento 

sobre algo que está posto. Permitindo-nos interrogar os valores estabelecidos, pretendemos 

“reabrir debates mais do que fechá-los” (CANGUILHEM, 2015, p.8). Para isso, tomamos como 

base o pensamento de Foucault sobre o sentido da problematização em sua relação com o 

filosofar. 

 

Mas o que é filosofar hoje em dia – quero dizer, a atividade filosófica – senão 

o trabalho crítico do pensamento sobre o pensamento? Senão consistir em 
tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente 

em vez de legitimar o que já se sabe? (FOUCAULT, 2017, p.14).  

 

Ao problematizar a saúde de quem envelhece com uma deficiência física, nosso objetivo 

é contribuir para a reflexão acerca da construção dos saberes e discursos nesse segmento. 

Maneiras distintas de apreender o fenômeno da saúde ditam diferentes olhares e intervenções; 

por trás de uma prática há sempre um discurso que a orienta e a sustenta.   

Segundo Czeresnia, Maciel e Oviedo (2013), o conceito de saúde é inseparável das 

condições concretas da existência e, portanto, cada pessoa – a depender de experiências, 

crenças, valores – terá diferentes expectativas sobre a vida que nortearão diferentes sentidos de 
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saúde. “Assim, somos levados a admitir que o lugar que a saúde ocupa na história de cada um 

será diferente, porque as experiências são singulares” (CZERESNIA, MACIEL E OVIEDO, 

2013, p.11). 

Entretanto, apesar das experiências serem singulares e, portanto, admitirem uma 

margem de diversidade, acontecem sob contexto social compartilhado que exercerá influência 

direta sobre a conduta de cada um na construção de ideais de saúde e de vida. Cada sociedade, 

em determinado contexto histórico e condições socioeconômicas, políticas e culturais, 

propiciará o desenvolvimento de pensamentos que servirão como instrumento e manifestação 

dessas condições, e igualmente o desenvolvimento de pensamentos de resistência e crítica como 

outra via de apreender os mesmos fenômenos.  

Um discurso em pauta sempre ilumina determinados aspectos de um fenômeno, 

obscurecendo outros. O movimento de construção dos saberes humanos depende diretamente 

do meio que o circunda e que ao mesmo tempo o produz. O ser humano está sempre inserido 

em determinados contextos, e nessa relação se dá a vida em inúmeras possibilidades, percalços, 

construções, desconstruções. Os saberes acerca da saúde e doença do mesmo modo estarão 

submetidos ao mesmo processo.  

 

Os constructos doença, saúde, morte, corpo estão em constante reelaboração 
influenciados pela história e por questões estruturais, socioeconômicas, que 

determinam não só a distribuição das enfermidades nas populações, mas 

também quem poderá receber atendimento médico, como esse se dará, como 
o sistema de saúde se organiza, entre outros. (MANSO, 2014, p. 13) 

 

O pensamento biomédico situa e reduz a saúde à dimensão biológica, estabelecendo 

intervenções centradas nesse aspecto4. Ressalte-se que esse pensamento é comum a diversas 

áreas do conhecimento – dentro e fora das ciências da saúde – como a grande parcela da 

sociedade ocidental contemporânea; não apenas reproduzido e reforçado pelas pessoas, mas 

instituições, mídias e diversos outros dispositivos criados a serviço de manter uma certa ordem 

pelo estabelecimento de normas que visam ao poder e ao controle dos corpos. Segundo Tótora 

(2015), o corpo é capturado em relações de poder que, mediante diferentes dispositivos, 

inclusive os saberes especializados, fazem da vida objeto de normalização e controle. 

                                                
4 Deve-se frisar que não se desconsidera o olhar e a intervenção sob a dimensão biológica da vida, extremamente 

importantes e necessárias. A crítica não é acerca de sua existência, mas de sua soberania entre as tantas outras 

visões e intervenções. A crítica é sobre o olhar que desconsidera as demais dimensões da vida, reduzindo o ser 

humano ao aparato biológico. 
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Os discursos utilizados no cotidiano se pautam em conceitos que se transformam ao 

longo do tempo e acontecimentos no âmbito social. É o que ocorre com a saúde. Uma das 

concepções, ainda muito presente no imaginário social e em práticas institucionais, apresenta a 

noção de saúde como ausência de doença.  

 O médico francês René Lériche teria sido o pioneiro dessa concepção, na qual 

“reconhecer-se-ia como saudável todo indivíduo assintomático, aquele cujos órgãos se 

encontram em silêncio” (CZERESNIA; MACIEL; OVIEDO, 2013, p. 12). Canguilhem 

denomina de inconsciência de seu próprio corpo (CANGUILHEM, 2015, p. 53). Essa forma de 

apreender a saúde contém inerentemente uma visão e posicionamento frente à vida; a doença 

está fora da saúde, considerada impedimento ao funcionamento esperado, algo a ser eliminado 

e repelido a qualquer custo. 

Existe vida sem doença?  

Se a resposta for afirmativa, a saúde passa a um estado de idealização que não consegue 

ser atingido por ninguém, pois em algum momento nos depararemos com certas doenças – a 

experiência o comprova. Considerar a saúde ausência de doença é a afirmação de que a vida 

não comporta a doença. Há implícita uma noção de normal e patológico, da mesma forma que 

há enfoque nítido na dimensão biológica do ser humano. “Ao circunscrever saúde à ausência 

de doença, concebida a partir da normalidade de parâmetros quantitativos, desconsidera-se uma 

dimensão mais ampla, que é a da saúde como potência para lidar com a existência” 

(CZERESNIA; MACIEL; OVIEDO, 2013, p. 12).  

A compreensão de saúde como ausência de doença exclui qualquer tipo de interação 

com o meio, voltando-se o olhar ao corpo, reduzindo-o ao plano dos órgãos e seu 

funcionamento. Quando isso ocorre, a singularidade e a diversidade dão lugar à padronização 

de normas que servem igualmente a todos os indivíduos. Afinal, o corpo é tido como organismo, 

e em termos de organismo situamo-nos em terreno comum. 

 

É de um modo bastante artificial, parece, que dispersamos a doença em 
sintomas ou a abstraímos de suas complicações. O que é um sintoma, sem 

contexto, ou um pano de fundo? O que é uma complicação, separada daquilo 

que ela complica? Quando classificamos como patológico um sintoma ou um 

mecanismo funcional isolados, esquecemos que aquilo que os torna 
patológicos é sua relação de inserção na totalidade indivisível de um 

comportamento individual. De tal modo que a análise fisiológica de funções 

separadas só sabe que está diante de fatos patológicos devido a uma 
informação clínica prévia; pois a clínica coloca o médico em contato com 

indivíduos completos e concretos, e não com seus órgãos ou funções. A 

patologia, quer seja anatômica ou fisiológica, analisa para melhor conhecer, 
mas ela só pode saber que é uma patologia – isto é, estudo dos mecanismos da 
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doença – porque recebe da clínica essa noção de doença, cuja origem deve ser 

buscada na experiência que os homens têm de suas relações de conjunto 

com o meio. Se as proposições precedentes têm algum sentido, como explicar 
o fato de o clínico moderno adotar mais frequentemente o ponto de vista do 

fisiologista do que o ponto de vista do doente? (CANGUILHEM, 2015, p. 51, 

grifo nosso) 

 

Descartam-se, portanto, a singularidade e o ponto de vista do sujeito, até então 

responsável por dizer sobre seu sofrimento, e agora passa a ser mero objeto de intervenção; seu 

saber é silenciado e transferido ao especialista (FOUCAULT, 2015). O olhar e a opinião dos 

especialistas predominam, baseando-se em estudos e teorias laboratoriais, afastando-se 

gradativamente da experiência de vida do sujeito que o procura ou mesmo de sua própria. Cada 

vez mais os focos são a comprovação científica e a generalização dos resultados; prescreve-se, 

por exemplo, a não indicação do glúten, até os próximos estudos que comprovem sua eficácia 

e o recomendem, e assim por diante. As condutas vão sendo modificadas baseando-se nas 

últimas comprovações científicas. A subjetividade, aos poucos, se escoa, dando lugar à 

objetividade das intervenções e procedimentos. 

Igualmente, a concepção de saúde como ausência de doença desconsidera o dinamismo 

e o caráter processual saúde-doença, tratando-as de forma estática, sem um movimento próprio, 

dinâmico. De tal modo, cria-se uma divisão rígida e dicotômica da vida em polos considerados 

opostos que não comportam interação contínua, mas barreira intransponível em que um 

necessariamente exclui o outro, e tudo o que é da esfera da doença – entendida por alteração, 

sofrimento, dor, perda, mal-estar – cinde-se e se exorciza, portanto, torna-se algo a ser 

extirpado, pois nessa lógica, claramente,  atribui-se à saúde o polo positivo da vida, enquanto à 

doença restaria apenas o negativo, e aqui eles não podem conviver: um em detrimento do outro.  

A vida se esvazia da singularidade, tornando-se objetiva, mecânica, protocolar. A 

subjetividade, portanto, molda-se sob esses parâmetros, no que se refere ao seguimento de 

prescrições de como se deve viver para atingir a saúde como ideal socialmente construído, 

ausência de doença. Como se a vida humana fosse linear e seu funcionamento simples de causa 

e efeito. Essa abordagem desconsidera imprevistos, crises e mal-estares constitutivos do ser, ou 

mesmo tudo aquilo que escapa à objetividade. Porém, apesar de todos os esforços de reduzir a 

vida a um modelo de saúde como ausência de mal-estar, a própria vida resiste e se faz presente 

em sua amplitude de experiências, devires, potência. Apesar do seguimento das prescrições, o 

ser humano quebra o contrato social e adoece.  

A doença existe somente para deturpar e corromper a existência humana, ou também 

compõe o processo mais amplo ao qual chamamos Vida? 
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A Organização Mundial da Saúde – OMS, em 1946, amplia o conceito de saúde 

anteriormente compreendida como ausência de doença, introduzindo uma mudança de 

paradigma, conceituando-a da seguinte forma: “um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social” (OMS, 1946 apud CZERESNIA; MACIEL; OVIEDO, p. 13, 2013). No entanto, o 

pensamento que constrói a primeira conceituação ainda existe, sutilmente revestido. 

Ao entrarem em cena o psicológico e o social, a conceituação reflete relevantes 

transformações na visão de saúde, ampliando a compreensão e norteando diferentes 

intervenções, como no âmbito de políticas públicas. Entretanto, deve-se refletir sobre os 

pensamentos implícitos que o discurso comporta, e que continuam exercendo seu poder de 

manipulação.  

O que seria o completo bem-estar do ser humano? A vida admite esse estado? Se a visão 

inclui desprazeres, limitações e sofrimentos, é possível pensar afirmativamente. Entretanto, se 

o bem-estar continua se opondo ao mal-estar, há novamente um impasse. 

Os desprazeres e mal-estares não fazem parte de ser humano? Novamente nos 

deparamos com uma noção específica do que seriam o normal e o patológico. Elegem-se 

comportamentos aceitos e não aceitos, clareando margens sociais de exclusão, conforme a 

criação de condutas a serem seguidas a qualquer custo e sem discriminação de diversidade. E 

aqui as condutas não se referem somente à dimensão biológica (como na conceituação anterior), 

mas psicológica e social; prescrevem-se modos de ser físico, psicológico e socialmente aceitos. 

A doença é novamente excluída. Como ressalta Lopes (2000), o uso do termo bem-estar 

não leva em consideração a interação entre o ser humano e seu meio ambiente. “Nesse contexto, 

falar de saúde plena ou absoluta é irreal. Na sociedade humana, os aspectos estruturais e de 

desenvolvimento cultural são determinantes do estado de saúde individual e coletivo” (LOPES, 

2000, p. 37). 

Na ausência de doença, ou no completo bem-estar biopsicossocial, a saúde está atrelada 

à doença, em uma clara lógica de oposição. Atualmente se depara com o imperativo do bem-

estar ligado à noção de risco: a doença persegue como grande assombração a ser vencida. 

Haveria aqui o combate eterno à doença, no tratamento ou prevenção. Mas há um novo 

fenômeno, saindo do campo de sua atuação, a saúde ultrapassa as margens e migra a todas as 

áreas da vida, presente no trabalho, relações, lazer. Condutas diárias são pautadas em medidas 

que favoreceriam ou desfavoreceriam o aparecimento de doença, vinculada a um castigo 

àqueles que não seguiram corretamente as prescrições. A mídia contribui para a manutenção 

dessa lógica. 
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O novo vínculo da mídia com a medicina dependerá da ligação do conceito de 

fator de risco, seja com atos cotidianos, seja com o intervalo longo entre 

exposição e sintoma. Desde então, as campanhas de saúde pública se 
endereçam não aos que estão doentes, mas aos que podem adoecer. A fronteira 

anterior entre saúde e doença, pressuposta pelo conceito de norma é rompida, 

pois é criado um estado de quase-doença generalizado: mesmo não sentindo 

nenhuma limitação no presente e diante de oportunidades de prazer, todo e 
qualquer indivíduo deve alterar seu estilo de vida, dada a possibilidade de 

adoecer no futuro. De fato, a medicina contemporânea embaralha as 

distinções, existencialmente nítidas, próprias à sucessão moderna “saúde-
doença-intervenção-saúde”. [...]. Do ponto de vista do estado inicial, a 

epidemiologia dos fatores de risco, as descobertas da genética e a ampliação 

da distância temporal entre diagnóstico e manifestação subjetiva da doença 

convidam todo indivíduo a cuidar de si enquanto não sente nada. (VAZ et al, 
2007, p.148-149) 

 

 Para se atingir o estado de saúde almejado e idealizado, o sujeito deve estar 

constantemente atento, controlando-se nas ações e desejos. 

 

[...] estar doente é cada vez mais antecipado, solicitando vigilância e atenção 

permanentes, ao longo de toda a vida, estendida à etapa intrauterina. Na lógica 
do risco, estamos todos virtualmente doentes (e deficitários), do útero ao 

túmulo. Os que têm acesso ao consumo são instados a dedicar uma parcela 

(por vezes significativa) do seu tempo prevenindo o que certamente está por 
vir – a menos que não se chegue a viver até lá. (FERRAZ, 2010, p. 168) 

 

A vida começa a ser moldada a partir dessa perspectiva, que culmina na noção de déficit, 

muito cara aos ideais sociais vigentes: a falta cria demanda de consumo – medicações, 

cosméticos, terapias, dietas, exercícios – e, portanto, as ofertas, que a mídia e meios de 

comunicação incessantemente estimulam, entram em cena. Mas não significa que não seja 

importante, para determinadas pessoas, o uso de medicações, cosméticos, dietas específicas, 

exercícios. Prevalece, entretanto, a lógica que cria a necessidade indiscriminada e universal 

dessas práticas, culminando psiquicamente em culpa e punição quando não se faz o que se 

deveria fazer, e então o seu destino como castigo será a doença. Há forte crença de que 

controlando certos prazeres e ordenando o corpo para práticas designadas, afasta-se, em última 

instância, a morte. 

 

[...] numa dimensão precisa, a noção de fator de risco retoma a crença arcaica 

de que “sofrimento é castigo”, pela qual toda falta moral recebeu ou receberá 
uma punição. Muito concretamente, para o saber médico, levar uma vida 

descuidada é contrair uma dívida que pode vir a ser cobrada na forma de 

adoecimento e morte prematura; adotar um estilo de vida saudável, por sua 

vez, é receber um crédito configurado como mais tempo para viver uma vida 
prazerosa. (VAZ et al, 2007, p.150) 
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A lógica que gera um cuidado crônico com a saúde desloca o arrependimento não para 

depois de um ato, mas antes mesmo de cometê-lo, o que interferirá diretamente na tomada de 

decisão. O ser humano deverá estar sempre em relação de dívida e crédito consigo mesmo e o 

seu meio. Essa lógica produz e ao mesmo tempo é reflexo de um certo modo de subjetivação 

contemporânea, caracterizada pela autoexploração, nova forma de coerção que, segundo Han 

(2017), transforma o sujeito em vítima e agressor, escravo e vigia da sociedade do desempenho. 

Afinal, ampliando-se a perspectiva, a importância de não adoecer e de cuidar da saúde dentro 

desse panorama, responde a demandas de nosso meio social, demarcado por ideais de 

produtividade e desempenho. O corpo, como máquina, necessita continuar funcionando. 

 

O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é 

mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com 
o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. 

Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Essa 

autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal que, em virtude das 

estruturas coercitivas que lhe são inerentes, se transforma em violência. Os 
adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as 

manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. (HAN, 2017, p.30) 

 

A busca por saúde nesse contexto torna-se igualmente forma de violência, pois o 

imperativo do desempenho produz certa ditadura da saúde, em uma noção do fenômeno que 

não comporta negatividade, mas excesso de positividade, motivação e iniciativa. A vida é 

esvaziada de seu mistério, de seu dinamismo, de sua narratividade, e a saúde se torna outra via 

de normatização. Nessa lógica, a diversidade humana dá lugar à homogeneidade, produzindo 

sujeitos que anseiam pela generalidade e temem a própria singularidade e capacidade de diferir. 

 

A redução da vida a processos biológicos, vitais, deixa a vida desnuda, despe-
a de toda narratividade. Retira à vida a vivacidade, que a vida é algo muito 

mais complexo que mera vitalidade e saúde. A mania da busca por saúde surge 

sempre que a vida se tornou desnuda, como uma cédula de dinheiro, e quando 
todo conteúdo narrativo se esvaziou. Frente à atomização da sociedade e à 

erosão do social, sobra apenas o corpo do eu, que deve ser mantido sadio a 

qualquer preço. (HAN, 2017, p.107-108) 

 

 Ainda segundo Han (2017), a vida se transformou em um sobreviver. Bem longe do 

conceito de cuidado de si desenvolvido na história da filosofia e tratado por Foucault em 

diversas obras, ocupar-se de si como prática de vida e aumento de potência transformadora e 

produtora de si e do mundo, núcleo da ética e expressão da prática da liberdade (FOUCAULT, 



28 

 

2018; MUCHAIL, 2011; TÓTORA, 2015; AZEVEDO, 2018), dá lugar, na cultura 

contemporânea, ao esgotamento do termo como sinônimo de performance e imagem, no 

imperativo de sentir-se bem a todo custo na lógica de gestão otimizada da vida (FERRAZ, 

2010). 

 

A sociedade atual do sobreviver que absolutiza o sadio destrói precisamente o 
belo. A mera vida sadia, que hoje adota a forma do sobreviver histérico, 

converte-se no morto; sim, num morto-vivo. Nós nos transformamos em 

zumbis saudáveis e fitness, zumbis do desempenho e do botox. Assim, hoje, 
estamos por demais mortos para viver, e por demais vivos para morrer. (HAN, 

2017, p.117-119) 

 

2.2 OUTRA SAÚDE... 

 

Estudar a visão de saúde é analisar a própria vida. Canguilhem, médico e filósofo, 

considerou a vida como polaridade dinâmica: “Ora, a vida está bem longe de uma tal indiferença 

em relação às condições que lhe são impostas; a vida é polaridade” (CANGUILHEM, 2015, p. 

82). Isso significa que o meio em que o ser humano vive sofre inúmeras mudanças, é instável, 

fazendo surgir constantemente distintas demandas – a instabilidade aqui faz parte da vida. Para 

o autor, saúde é justamente a capacidade de adaptação a mudanças pela criação de novas normas 

de vida. Ele desenvolve o conceito de normatividade para abordar o tema. 

 

Achamos que a medicina existe como arte da vida porque o vivente humano 

considera, ele próprio, como patológicos – e devendo, portanto, ser evitados 

ou corrigidos – certos estados ou comportamentos que, em relação à 

polaridade dinâmica da vida, são apreendidos sob a forma de valores 
negativos. Achamos que, dessa forma, o vivente humano prolonga, de modo 

mais ou menos lúcido, um efeito espontâneo, próprio da vida, para lutar contra 

aquilo que constitui um obstáculo à sua manutenção e a seu desenvolvimento 
tomados como normas. [...] para um ser vivo, o fato de reagir por uma doença 

a uma lesão, a uma infestação, a uma anarquia funcional, traduz um fato 

fundamental: é que a vida não é indiferente às condições nas quais ela é 

possível, que a vida é polaridade e, por isso mesmo, posição inconsciente de 
valor, em resumo, que a vida é, de fato, uma atividade normativa. Em filosofia, 

entende-se por normativo qualquer julgamento que aprecie ou qualifique um 

fato em relação a uma norma, mas essa forma de julgamento está subordinada, 
no fundo, àquele que institui as normas. No pleno sentido da palavra, 

normativo é o que institui as normas. E é nesse sentido que propomos falar 

sobre uma normatividade biológica. (CANGUILHEM, 2015, p. 80) 

 

Canguilhem (2015) apresenta um novo sentido à noção de saúde e doença, de 

normalidade e patologia. Para o autor, sob a perspectiva do funcionamento biológico, mas 
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igualmente psicológico e social, a vivência da doença seria considerada uma nova norma de 

vida, afirmando ainda que uma saúde continuamente perfeita não pode ser considerada normal. 

A experiência do ser vivo inclui, de fato, a doença. Em seu pensamento, considera-se o ser 

humano normativo porque é capaz de instituir – criar – novas normas de vida. Atribui um novo 

sentido à saúde e doença. Para ele, a saúde estará relacionada à capacidade de ser normativo, e 

a doença como perda dessa mesma capacidade, ou seja, incapacidade de criar novas normas de 

vida.  

Afirma: 

 

Ser sadio significa não apenas ser normal em uma situação determinada, mas 
ser, também, normativo, nessa situação e em outras situações eventuais. O que 

caracteriza a saúde é a possibilidade de ultrapassar a norma que define o 

normal momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e 
de instituir normas novas em situações novas. (CANGUILHEM, 2015, p.138) 

 

Eis uma noção de vida que comporta instabilidades, transformações, barreiras, 

superações, polaridades, enfim, constante interação entre sujeito e meio em movimento. 

Canguilhem não apenas considera a doença fazendo parte da vida, mas constituinte da própria 

saúde. Ressalta que a saúde é um equilíbrio conquistado à custa de rupturas incoativas, e que a 

ameaça da doença é um dos elementos constitutivos da saúde (CANGUILHEM, 2015, p. 234).  

Outros autores no campo da Filosofia contribuem para a noção de saúde e de corpo sob 

perspectivas que diferem do pensamento ocidental hegemônico. Eles iluminam o tema a partir 

da ótica da Vida em sua amplitude de possibilidades e mistérios. Como Nietzsche (2013) 

provoca na epígrafe inicial do capítulo, para além dos conceitos de saúde e doença, importa 

conhecer os sentidos, as forças, os fantasmas e os horizontes que compõem a existência singular 

de cada um. 

Podemos, então, pensar em uma outra saúde: a grande saúde de Nietzsche. Em sua 

Filosofia, não há separação entre a esfera psíquica e biológica, e a concepção de saúde não se 

contrapõe à doença. 

 

Livre de uma concepção separada e específica de cada um desses campos, 

Nietzsche compreende o corpo no sentido ampliado de uma pluralidade de 

relações de afetos e forças. Assim, o estado doentio, para ele, abrange as dores 

e o sofrimento advindos do pessimismo que cresce na proporção da 
diminuição da potência para enfrentá-los. A saúde de um corpo, contudo, diz 

respeito ao aumento da intensidade do sentimento de potência para a 

afirmação incondicional da vida no seu devir necessário que comporta o 
trágico. (TÓTORA, 2015, p. 115) 
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Em sua autobiografia Ecce homo: como se chega a ser o que se é (2008), encontra-se 

o dinamismo e a força da vida, as possibilidades de produção de si a partir da doença, 

compreendida não como empecilho para a vida, mas elemento essencial à grande saúde. 

 

Tomei a mim mesmo em mãos, curei a mim mesmo: a condição para isso – 
qualquer fisiólogo o admitirá – é ser no fundo sadio. Um ser tipicamente 

mórbido não pode ficar são, menos ainda curar-se a si mesmo; para alguém 

tipicamente são, ao contrário, o estar enfermo pode ser até um enérgico 
estimulante ao viver, ao mais-viver. De fato, assim me aparece agora aquele 

longo tempo de doença: descobri a vida e a mim mesmo como que de novo, 

saboreei todas as boas e mesmo pequenas coisas, como outros não as teriam 

sabido saborear – fiz da minha vontade de saúde, de vida, a minha filosofia... 
Pois atente-se para isso: foi durante os anos de minha menor vitalidade que 

deixei de ser um pessimista: o instinto do auto-restabelecimento proibiu-me 

uma filosofia da pobreza e do desânimo... E como se reconhece, no fundo, a 
vida que vingou? Um homem que vingou faz bem a nossos sentidos: ele é 

talhado em madeira dura, delicada e cheirosa ao mesmo tempo. Só encontra 

sabor no que lhe é salutar; seu agrado, seu prazer cessa, onde a medida do 
salutar é ultrapassada. Inventa meios de cura para injúrias, utiliza acasos ruins 

em seu proveito; o que não o mata o fortalece. [...] Descrê de “infortúnio” 

como de “culpa”: acerta contas consigo, com os outros, sabe esquecer – é forte 

o bastante para que tudo tenha de resultar no melhor para ele. (NIETZSCHE, 
2008, p. 23, grifos do autor)  

 

A doença, então, não poderia ser vivida como algo que incita, fazendo descobrir a força 

de vida e estimulando ao “mais-viver”? Isso não significa negar o sofrimento, mas considerá-

lo um dos elementos constitutivos da existência humana e até mesmo de uma boa constituição, 

como ressalta Nietzsche (2008).  

A compreensão da saúde como potência para lidar com a existência (CZERESNIA; 

MACIEL; OVIEDO, 2013, p. 12), em uma relação intrínseca com a doença, compreende 

também outra forma de apreender o corpo. Aqui, distanciamo-nos da dimensão biomédica do 

corpo para adentrar uma outra lógica, baseando-nos em Ferraz (2010), que se debruça sobre o 

pensamento de Bergson em sua concepção de corpo em movimento, afirmando que “toda a 

matéria e nosso próprio corpo se resumem a imagens” (FERRAZ, 2010, p.36). O corpo é 

considerado um centro de ação, zona de indeterminação. Não há aqui separação distinta entre 

eu e o mundo, não há identidade estática e definida. O conceito bergsoniano de imagem não 

comporta qualquer estabilidade ou imobilidade. O corpo, como a vida, é mudança constante e 

contínua. Ao cérebro é atribuída a função de perceber, no sentido de diferir, não de representar 

ou conhecer, mas de hesitar, isto é, barrar a via da repetição, propiciando a invenção, a criação 
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e a liberdade de respostas, nas ações possíveis (FERRAZ, 2010, p.44). Faz analogia entre 

perceber e fotografar. 

 

[...] a percepção subtrai, extrai da totalidade das imagens aquelas que 

interpelam o vivente em questão. Trata-se de uma relação entre o todo e a 

parte, e não de uma dicotomização estanque, sem extensão possível. A 
percepção está nas coisas, mas não abarca a totalidade das imagens. Seleciona, 

dentre as imagens, aquelas que interessam à imagem especial que é o corpo, 

centro de ação e zona de indeterminação dotada da potência da hesitação. Uma 
pequena parcela da ação real que tudo exerce sobre tudo se refrata e se revela 

na tela escura do vivente, destacando-se como ação possível ou virtual. 

(FERRAZ, 2010, p.47-48) 

 

Bergson recusa a ideia de tempo, que trata cronologicamente passado, presente e futuro, 

como se estivessem separados e organizados em diferentes categorias. Para ele, o passado e a 

memória encontram-se sempre em relação de simultaneidade com o presente e o vivido 

(FERRAZ, 2010, p.74). A memória está sempre integralmente presente, porém sob o modo da 

virtualidade. Afirma, segundo Ferraz (2010), que a função do cérebro não serviria para arquivar 

ou guardar lembranças, mas, ao contrário, para suspendê-las, mantendo-as em sua condição 

virtual, “evitando que nos açodem e impeçam de viver, que implica seguir em frente e agir no 

mundo” (FERRAZ, 2010, p.76). Associa a função plástica do cérebro ao esquecimento. 

 

O cérebro funciona como mediador entre as lembranças que se atualizam e a 

totalidade da memória, suspensa na virtualidade. Nesse sentido, longe de ser 
local de armazenamento ou arquivo de lembranças, o cérebro pode ser 

associado à inibição das lembranças, ao esquecimento, remetido à atenção à 

vida e, portanto, ao mecanismo de suspensão da memória como um todo no 
plano da virtualidade. Visto que a memória se associa à virtualidade, o 

esquecimento deixa de ser pensado como mera operação negativa (de 

eliminação, anulação de lembranças), passando a se confundir com o 
mecanismo de suspensão em um plano de virtualidade (de memória, portanto), 

ou seja, como a sobrevivência de todo o vivido sob um outro modo de 

existência, inconsciente. (FERRAZ, 2010, p.76-77) 

 

A memória corresponderia a uma fonte inesgotável de variações de respostas às 

inúmeras situações vividas pelo ser humano, permitindo a ele inventar novos horizontes, 

libertando-o da repetição e dos hábitos, introduzindo imprevisibilidades, na medida em que 

lembranças diversas e inesgotáveis se atualizariam, inaugurando ações criativas (FERRAZ, 

2010).  

Nietzsche compreende o esquecimento como força plástica fundamental à vida do ser 

humano. Esquecer é atividade primordial para não se tornar refém do passado e de suas marcas, 
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mas capaz de viver e coincidir com o novo, o presente (FERRAZ, 2010). O filósofo articulará 

o tema do esquecimento ao seu conceito de grande saúde. 

 

A doença libertou-me lentamente: poupou-me qualquer ruptura, qualquer 

passo violento e chocante. Não perdi então nenhuma benevolência, ganhei 

muitas mais. A doença deu-me igualmente o direito a uma completa inversão 
de meus hábitos; ela permitiu, ela me ordenou esquecer; ela me presenteou 

com a obrigação à quietude, ao ócio, ao esperar e ser paciente... Mas isto 

significa pensar!... Apenas meus olhos puseram fim à bibliofagia, leia-se 
“filologia”: estava salvo dos livros, nada mais li durante anos – o maior 

benefício que me concedi! – Aquele Eu mais ao fundo, quase enterrado, quase 

emudecido sob a constante imposição de ouvir outros Eus (– isto significa 
ler!), despertou lentamente, tímida e hesitantemente – mas enfim voltou a 

falar. Nunca fui tão feliz comigo mesmo como nas épocas mais doentias e 

dolorosas de minha vida: basta olhar Aurora, ou “O andarilho e sua sombra”, 

para compreender o que foi esse “retorno a mim”: uma suprema espécie de 
cura!... A outra apenas resultou desta. (NIETZSCHE, 2008, p. 72) 

 

 A doença obriga ao esquecimento, à experiência do instante na ruptura com os hábitos, 

impondo um novo viver, mergulho em si, condição à cura, “poder inventar um presente e novos 

futuros para si” (FERRAZ, 2010, p.119). O esquecimento nietzschiano não se opõe à memória, 

ultrapassando a dicotomia memória/esquecimento, compreendendo-o “como processo que se 

dá no tempo e que se deixa atravessar e transformar pelo vivido, diz respeito à abertura dos 

poros dessa interface que é a pele. Portanto, esquecer é todo o contrário da pressa e da lógica 

da descartabilidade que impregna o regime de vida contemporâneo” (FERRAZ, 2010, p.119). 

Como o esquecimento, a memória é atividade fundamental ao sujeito, entretanto, não redutível 

à materialidade do cérebro.  

 

[...] a memória nunca se apaga totalmente pela simples razão de que não está 
onde a procuram e rastreiam. Não diz respeito a um lugar, tampouco a 

circuitos neuronais, mas à espessura do tempo vivido, ao fluxo da duração, a 

certa relação vivida com a temporalidade. (FERRAZ, 2010, p.141)  

 

Aqui o corpo escapa a uma lógica biologizante e computacional. Há o resgate da 

potência do corpo, em sua capacidade de afetar e ser afetado, um corpo vivo, que cria, que 

sente, expande e multiplica. Muito diferente do corpo como máquina em funcionamento, que 

reproduz normas universais e indiscriminadas, e se afasta cada vez mais do que pode. O corpo 

seguindo os ideais da contemporaneidade é vazio de sentido e de potência, de um sujeito que 

está tão “saudável” e produtivo que se torna um morto-vivo (HAN, 2017).  
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O espaço do corpo [...] volta-se para dentro, paralisa-se, recolhe-se numa 

carapaça que o impede de se expandir e dilatar-se. No novo espaço liso das 

sociedades de controle, os movimentos corporais desenvolvem-se sem 
entraves exteriores, mas fortemente inibidos na sua espontaneidade e no seu 

desejo. É um movimento motivado apenas pela norma única e pelos padrões 

que todos seguem [...] O espaço de circulação está disponível (e a “liberdade” 

também), mas perdeu a qualidade, a singularidade e a abertura. Já não é um 
espaço de possíveis, mas a circulação de zombies. (GIL, 2004, p.12 apud 

FERRAZ, 2010, p.89, grifo do autor) 

 

Resgatando a espontaneidade e o desejo humanos, adentramos o campo de um outro 

corpo, que vive e se abre aos diversos fluxos de forças que o atravessa e constitui. Corporeidade 

porosa, esburacada, em constante relação (FERRAZ, 2010), como um grande tecido feito de 

tramas que, unidas, constituem um todo, mas que permite a passagem e a troca de intensidades 

e afetos. Um corpo que na doença se descobre e se fortalece, expandindo forças e sentidos de 

vida. Deleuze, em entrevista concedida em 1988-1989, afirma que a doença aguça a força de 

vida, proporcionando outro olhar e escuta. 

 

Para mim, a doença não é uma inimiga, pois não é uma coisa que dá a sensação 

da morte, e sim, que aguça a sensação da vida. Não é no sentido de: “Ah, como 
gostaria de viver, e quando estiver curado vou começar a viver!” Não é nada 

disso. Não há nada de mais abjeto no mundo do que um bon vivant. Ao 

contrário, os grandes vivos são pessoas de saúde muito fraca. Voltando à 
questão da doença, ela aguça uma visão da vida, uma sensação da vida. 

Quando falo em visão da vida, em vida ou em ver a vida, é ser tomado por ela. 

A doença aguça e dá uma visão da vida. A vida em toda a sua potência, em 

toda a sua beleza! Estou seguro disso. (DELEUZE, 1988-1989) 

 

A saúde nessa perspectiva é dotada de dinamismo, exigindo um trabalho constante, que 

nunca está dado, mas é construído em vida. Ela demanda ousadia em ultrapassar as margens 

dos próprios limites. A doença adquire um enorme valor à aquisição da saúde.  

 

Ela não se refere a um estado que se possua de uma vez por todas, mas ao que 

deve ser incessantemente adquirido, readquirido, pois não se dirige à mera 

conservação da vida. Diz respeito a uma vida em que se experimenta 

ousadamente, superando e dilatando os próprios limites, pondo-se 
constantemente em risco. Já que essa noção nietzschiana evacua, 

extemporaneamente, qualquer ideia de conforto e bem-estar relativos à 

conservação de si, nesse sentido a própria doença poderá ser positivamente 
avaliada. (FERRAZ, 2010, p.119) 

 

Os hábitos e a rotina automatizam comportamentos e pensamentos do ser humano, 

tornando-o mecânico nos afazeres, afastando-o da reflexão sobre a vida. A doença obriga ao 
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ócio. Na quebra de repetições do cotidiano, ela cria oportunidade “para a ativação do 

esquecimento e para a expressão de novas forças soterradas, de outros eus” (FERRAZ, 2010, 

p.120).  

 

2.3 SAÚDE E VELHICE 

 

Quanto de arte é preciso empreender para uma afirmação das potências da 

velhice! Trata-se de uma verdadeira resistência ao projeto e ao modelo eleito 
pela sociedade. É preciso se livrar das opiniões da maioria e empreender uma 

guerra aos clichês para criar o seu próprio deserto [povoado de sons inaudíveis 

e imagens irreconhecíveis], momento em que se atinge a sobriedade e somente 
possível depois de muito tempo de vida. É, portanto, um privilégio envelhecer. 

(TÓTORA, 2015, p. 69) 

 

Ao articular as reflexões sobre saúde à temática da velhice, considerando o pensamento 

biomédico que dirige seu olhar e intervenção à dimensão biológica e considera a saúde ausência 

de doença ou mesmo o completo bem-estar, o velho, com marcas do envelhecimento corporal 

e biológico, sob essa lógica passa a ser sinônimo de doente. Como poderemos envelhecer com 

saúde, se a saúde está atrelada ao funcionamento pleno do corpo, que não comporta alterações, 

doenças, dores e mal-estar?  

É possível captar a potência da velhice nesse panorama? Legitimar as inúmeras formas 

de habitar a si e ao mundo em uma cultura que tende a homogeneizar os viventes pelos 

assujeitamentos a modos padronizados de existir? 

Atualmente, quando nos referimos à articulação do velho à saúde, o termo mais utilizado 

é ativo, ou seja, a saúde compreendida sob o viés do envelhecimento ativo. Lógica pautada no 

documento oficial da OMS, de 2002 (traduzido ao português em 2005), intitulado 

Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Em 2015, foi revisado e atualizado pelo Centro 

Internacional de Longevidade Brasil, e agora intitulado Envelhecimento ativo: um marco 

político em resposta à revolução da longevidade.  

 

Deixando de lado o foco restrito à prevenção de doenças e o cuidado à saúde, 

a OMS passou a defender a meta do Envelhecimento Ativo, definido como “o 
processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam 

mais velhas”. A linguagem impõe limitações inevitáveis, fazendo-se ressalva 
ao termo “ativo”, que acabou sendo escolhido em detrimento de outros que 

podem parecer ter um sentido menos inclusivo, como “saudável”, “bem-

sucedido”, “produtivo” e “positivo”. A intenção era claramente chamar a 

atenção para a participação em questões sociais, econômicas, culturais, 
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espirituais e cívicas - e não somente em atividades físicas e econômicas. 

(Centro Internacional de Longevidade Brasil, 2015, p. 13) 

 

A criação do documento foi um relevante avanço que ratificou o olhar à população idosa 

e à formação de políticas públicas. Mas não se pode deixar de refletir sobre os sentidos 

explícitos e implícitos apresentados em conceitos de saúde e de um bom envelhecer seguindo 

padrões preestabelecidos.  

 

O deslocamento para o envelhecimento ativo compreende um governo das 

condutas pelos próprios sujeitos com a intervenção de políticas de governo 

sobre o “curso da vida”, cujo investimento visa a estancar o processo de 
declínio da capacidade funcional (OMS, 2015 apud TÓTORA, 2017, p. 247) 

e a ampliação das oportunidades, para todas as idades, de participação ativa 

na sociedade ou mercado de produção e consumo. (TÓTORA, 2017, p. 247) 

 

A mídia auxilia na produção e reprodução desses modelos, na prescrição de um 

envelhecimento saudável entendido por prática de atividades físicas, alimentação, 

sociabilidade, participação social, econômica, cívica, reforçando novamente a ideia de vida sem 

restrições, limites, sofrimentos.  

Novamente nos deparamos com regras que não permitem um modo singular de habitar 

o corpo e o mundo, que dizem respeito a normas que ditam padrões de comportamentos que 

segregam e discriminam tudo o que não condiz com os mesmos. O velho deficiente físico, o 

velho que reside em uma instituição de longa permanência, o velho morador de rua, o velho 

que não gosta de sair e se socializar, o velho que comporta signos que contradizem o que é 

incessantemente divulgado e exigido, ele, de forma bastante perversa sob uma relação de poder, 

é excluído e discriminado. Muitas vezes ele próprio, no processo de subjetivação que reproduz 

tais modelos, quer fazer parte desse sistema que o excluí e o discrimina, tomando para si 

referências e ideais que não condizem com sua vida e experiência, mas com a que é propagada 

como a mais feliz, a mais saudável e, portanto, a que proporcionará melhor qualidade de vida. 

Do ponto de vista psíquico há enorme sofrimento ao desejar algo que não pode ser atingido, é 

viver constantemente na falta, na incompletude. E falta e incompletude são também construções 

sociais que modulam a subjetividade contemporânea. 

 

Deterministas, tais modelos ainda apontam acusadoramente para aqueles que 

não seguem suas orientações, resultando na responsabilização e 

culpabilização dos indivíduos. Àqueles que não optaram por boas escolhas, 
resta toda sorte de infelicidades na velhice. O poder exercido por essa 

conotação positiva conquista a todos, velhos, profissionais, instituições, todos 
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aderem de forma espontânea, de sujeitos passam a sujeitados. (AZEVEDO, 

2018, p. 18) 

 

Na área da saúde, recai sobre o sujeito a responsabilidade por suas ações no seguimento 

das normas, o que faz a culpa estar na base psíquica de sua relação com a saúde. Deixa-se de 

fazer o que deveria, ou seja, o que a sociedade impõe como dever, e institui-se a culpa por não 

fazer o que deveria ou, ao contrário, fazer o que não deveria.  

 

A cultura da prevenção e da seguridade contra riscos embute a ideia de que 

temos o dever de nos precaver contra doenças, como se pudéssemos controlar, 

através de nossas escolhas e comportamentos, todos os seus vetores. Se 

formos bons cidadãos, sujeitos moralmente decentes, devemos nos 
responsabilizar não apenas pelos hábitos que poderiam levar à doença, mas 

também pela preocupação permanente com a produção da própria saúde. 

Quem não cuida bem de si, bom sujeito não é: eis o lema implícito em muitas 
de nossas práticas atuais. (FERRAZ, 2010, p.171-172) 

 

Vive-se constantemente sob uma perspectiva moral, do dever, segregação e escolhas no 

que a sociedade considera ser bem e mal, sem refletir e considerar que são categorias criadas e 

organizadas por humanos e instituições a partir de interesses específicos. A saúde, no panorama 

contemporâneo, além de instrumento de normatização, torna-se objeto de consumo. “Tendo-se 

convertido em objeto de consumo que pode ser produzido por uns e consumido por outros – os 

doentes potenciais e atuais –, a saúde adquiriu importância econômica e se introduziu no 

mercado” (FOUCAULT, 2010, p. 188). 

A responsabilidade é do indivíduo, mesmo que a origem de seus ideais de vida e do que 

concerne uma boa saúde seja claramente coletiva. Há autonomia – como se imagina – de pensar 

e escolher a nossa saúde? É uma decisão exclusivamente pessoal?  

Se se vive em um contexto que afirma que ser saudável é seguir modelos predefinidos 

de como se alimentar, se exercitar, se portar e até mesmo adoecer, como escapar a esses modelos 

sem se sentir excluídos ou culpados? A negação é possibilidade como recurso psíquico; para 

lidar com a expectativa do ideal nega-se a realidade em que se encontra. 

E isso não quer dizer que a prática de exercícios físicos, a alimentação e a socialização 

não têm seu valor na saúde e vida, mas o problema é a prescrição indiscriminada para que todos 

sigam igualmente as receitas que não consideram as singularidades. Se para um o exercício 

físico é importante e prazeroso, não significa que será para outro. Por isso, não deve ser julgado 

ou se sentir culpado por não fazer o que deveria. Pois, sob essa perspectiva, as pessoas começam 

a desenvolver práticas porque são regras, e não pelo simples prazer ou por fazer sentido a elas 
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(aliás, saber o que faz sentido para si é bem difícil, pois nessa lógica não cabe a percepção de 

si e a valorização das próprias necessidades e aspirações), mas para se garantir o que é ditado 

como boa – pequena – saúde.  

 

[...] somos atualmente cada vez mais levados a nos problematizarmos em 

termos de uma saúde – sem dúvida uma pequena saúde – que visa à máxima 

conservação e à otimização das funções do corpo, bem como à prevenção de 
riscos de doenças futuras, detectáveis desde a vida uterina. Nesse horizonte, 

dificilmente se pode hoje atribuir positividade à doença. Além disso, nossa 

ideia de saúde é balizada por um ideal de corpo sempre dinâmico, jovem, 

musculado, produtivo. Como bem o sintetiza essa expressiva e pequena 
palavra: um corpo fit. Ou seja, conformado, bem azeitado, adaptado a novos 

ritmos de produtividade. (FERRAZ, 2010, p.120-121) 

 

A saúde é reduzida a práticas universais, obrigações no cumprimento de regras sem 

reflexão e experimentação no que se refere ao sentido na história de vida do sujeito, em suas 

condições, enfim, na ética de sua vida. Se o sujeito está em contato consigo e com sua ética, 

poderá se afastar um pouco do referencial coletivo, muitas vezes perverso, do meio que o 

circunda, e buscar as próprias referências no mesmo meio, tornando-se ele próprio, criando-se 

a si próprio, sem culpas ou ressentimentos.  

 

Tornarmo-nos o que somos, aqueles que fazem as suas leis para si próprios, 
aqueles que criam a si próprios, legisladores e artistas, na escuta da vida, do 

corpo, do mundo. Não como todo mundo, mas no outro de todo mundo – 

liberando-nos da prisão dos hábitos adquiridos – ou reduzi-los a modos 
imperceptíveis necessários à nossa existência cotidiana. Não cabe julgar 

nossos próprios atos por juízos morais, porém é preciso inventar o próprio 

percurso e acatar o fluxo do devir que nada quer preservar. (TÓTORA, 2015, 

p. 61) 

 

Afirmamos uma postura ética e estética da vida, por uma forma de apreendê-la que abra 

possibilidades, que a compreenda a partir de suas forças afirmativas e não de forma 

determinante ou reducionista dos modos de existência. “Se os modos de existência são éticos, 

isto é, práticas que se guiam por regras facultativas de conduta, eles são também estéticos, 

compreendidos como modos singulares de existência, uma estilização das atitudes” (TÓTORA, 

2015, p. 27).  

Se conseguirmos ampliar a visão da vida, conseguiremos olhar para a velhice com 

outros olhos, saboreá-la de forma plena no que ela tem de doce e amargo, saber contemplar 

cada dia como se fosse o único de nossa vida. Talvez esse seja o foco para nos relacionar com 

o que consideramos a nossa saúde, articulando-a com a vida, no campo da ética, e não tanto do 
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aprisionamento moral. Poder sentir e viver o tempo além de sua dimensão cronológica, sentir e 

viver o corpo além de sua dimensão biológica, afastando-nos do universal, aproximando-nos 

da criatividade e do mistério singular da vida. 

Propomos então compreender o velho na interação com o seu corpo, suas relações, seus 

afetos, seus tempos. Se a vida é polaridade dinâmica (CANGUILHEM, 2015), abarcará todos 

os fenômenos que dizem respeito a ela, a doença e a saúde se unem, portanto, em um mesmo 

processo, consideradas inerentes à vida.  
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CAPÍTULO III: REABILITAÇÃO 

 

3.1 ENVELHECER COM UMA DEFICÊNCIA FÍSICA: A EXPERIÊNCIA DE 

HABITAR UM CORPO AMPUTADO 

 

O corpo existe e pode ser pego 

É suficientemente opaco para que se possa vê-lo 

Se ficar olhando anos você pode ver crescer o cabelo 

O corpo existe porque foi feito 

Por isso tem um buraco no meio 

O corpo existe, dado que exala cheiro 

E em cada extremidade existe um dedo 

O corpo se cortado espirra um líquido vermelho 

O corpo tem alguém como recheio 

(ANTUNES, [2019]) 

 

Afastando-se dos modelos ideais de envelhecimento exigidos por nossa sociedade – 

envelhecer com um corpo jovem, produtivo, que não manifeste nenhuma limitação ou marca 

que constate a passagem do tempo e a singularidade das experiências vividas –, opta-se por se 

aproximar da experiência de uma velhice muitas vezes discriminada e marginalizada, a do velho 

amputado. 

Dependendo do contexto sociocultural em que está inserida, a velhice poderia ser fonte 

de discriminação. Quando vivenciada em conjunto com uma deficiência física o estigma se 

potencializa. A aquisição de uma deficiência física ao longo da vida como uma amputação 

impõe, de forma abrupta, um novo esquema corporal ao sujeito, e a transformação do corpo é 

necessariamente uma transformação de si. 

A maneira como se reage e lida com a aquisição de uma deficiência física será particular 

e dependerá de fatores como história de vida, recursos emocionais desenvolvidos, fase de vida 

em que o sujeito se encontra, rotina e atividades diárias, condição socioeconômica (por 

exemplo, para aquisição de equipamentos, adaptações da casa), forma de instalação da 

deficiência (se súbita e traumática ou lenta e gradual), funções prejudicadas e sua gravidade, 

suporte e estrutura familiar, acessibilidade no ambiente domiciliar e social, entre outros 

(MASIERO, 2008).  

 

https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/
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[...] a pessoa que adquire uma deficiência pode passar por diversas fases e 

processos psicológicos até que consiga adaptar-se à nova condição física [...]. 

Entretanto, a aceitação da nova condição, envolvendo transformações 
pessoais profundas e a atribuição de significado à deficiência no processo de 

vida, é um fenômeno complexo. (MASIERO, 2008, p.28) 

 

O processo será diretamente influenciado pela relação que o meio social estabelece com 

a deficiência física. A subjetividade é constituída pela interação constante com o meio, portanto, 

os valores sociais estarão presentes na relação que o sujeito estabelece com seu corpo e sua 

vida. Para nos aproximar da experiência do velho amputado é preciso compreender essa 

dialética, tanto no que se refere ao trato com a velhice quanto com a deficiência física. 

No âmbito da reabilitação, as “expectativas, fantasias e crenças não apenas dos pacientes 

e seus familiares, mas de toda a sociedade, se relacionam às concepções ideológicas, científicas, 

políticas e sociais em cada época, regulando padrões de saúde, beleza e produtividade” 

(FABRETTI, 2011, p.30). 

Na história das civilizações, a pessoa com deficiência física foi tratada como desviante 

do padrão de normalidade elegido socialmente em cada época, com ideais particulares.  

 

[...] desde a antiguidade greco-romana, passando pela idade média, 

renascimento, revolução francesa e industrial, até os dias atuais, verificam-se 
práticas de abandono, extermínio, afastamento, exclusão social e, até mesmo, 

superproteção, que ressaltam as dificuldades da sociedade em lidar com 

indivíduos que apresentem características físicas, mentais ou 

comportamentais divergentes. (FABRETTI, 2011, p.30) 

 

Fonte de exclusão e abandono ou foco de intervenções assistencialistas instituídas pelo 

sentimento de misericórdia e caridade que tiveram início na Idade Média a partir da doutrina 

cristã (MASIERO, 2008), a visão predominante não é a integração da diferença, mas sua 

desvalorização e inferiorização na comparação e relação com a norma.  

 

Ao longo da história de como a sociedade lidou e lida com as pessoas com 
deficiências, vimos que sempre houve dificuldades na relação entre os que têm 

alguma deficiência e os que não as têm. Essas dificuldades pautadas, ora na 

falta de informações de recursos técnicos e tecnológicos, ora na dificuldade 

em lidar com o que é diverso e com o que é estranho, frequentemente geraram 
posturas preconceituosas e excludentes. Entretanto, pudemos observar, com 

certa frequência, que movimentos na direção da inclusão também foram e são 

presentes na história das sociedades. (MASIERO, 2008, p.46) 
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Apesar da existência de ações em favor da integração da diferença contemplando a 

diversidade humana nos múltiplos modos de existir e habitar o mundo, as pessoas com 

deficiência física representam corpos desviantes. 

 

Além disso, a compreensão biopsíquica do ser humano, fundamentada na 

perspectiva médica, pressupõe a dicotomia de conceitos como normalidade e 

patologia, localizando o adoecimento e as deficiências na polaridade negativa, 
atreladas a experiências de fragilidade, sofrimento e invalidez e, por isso, 

desvalorizadas socialmente (FABRETTI, 2011, p.31). 

 

Segundo Fabretti (2011), a deficiência física faz a sociedade entrar em contato com o 

assimétrico, fenômeno que desperta sentimentos com os quais não sabe lidar. Deparar-se com 

a contradição da vida humana é algo que provoca. O corpo desviante provoca e, por isso, 

desperta inúmeras reações, da negação como mecanismo psíquico de defesa, como a projeção 

de tudo o que há de mau no mundo – e em si – na figura de um bode expiatório (MASIERO, 

2008), gerando ações de exclusão. Muito mais fácil vivenciar o alívio ilusório de que o mal-

estar está no outro do que em si, inerente à condição humana e, portanto, em cada um. Modos 

de subjetivação contemporâneos são modulados pela ideia de que o mal-estar é negativo, não 

pertencente à experiência da vida.  

As noções de saúde pautadas em ideais culturais, políticos, econômicos, que criarão 

determinados padrões de corpo e condutas exercerão importante papel. Se a doença, o 

sofrimento, o mal-estar, a assimetria e tudo o que rompe com a norma está fora da vida e 

necessita ser evitado ou corrigido a qualquer custo, o trato com o diferente – em comparação 

com o que é considerado normal – comportará reações diversas de violência, na segregação, na 

tendência ao enquadramento à norma, à padronização dos modos de existir, pelo controle dos 

corpos. O mito de Procusto retrata esse fenômeno social. 

 

Dentre as muitas figuras da mitologia grega, havia um gigante chamado 

Procusto, que convidava as pessoas para passar a noite em sua estalagem, 

numa cama de ferro. Nessa aparente hospitalidade, porém, se escondia um 
tenebroso ardil: ele exigia que os visitantes coubessem, com perfeição, na 

cama. Se o tamanho do hóspede fosse menor que o leito, Procusto torturava-

o, esticando-o até que tivesse (depois de morrer) o comprimento do leito; caso 
se tratasse de alguém muito alto, com dimensões superiores às do leito, 

reduzia-o ao tamanho da cama, decepando-lhe a cabeça ou as pernas que 

sobravam. (NARDI, 2007, p. 52 apud MASIERO, 2008, p.46-47) 

 

O termo deficiência já está intimamente atrelado à noção de déficit, de falta. 

Automaticamente convida a olhar o plano pessoal, o sujeito que vivencia a amputação, a 
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mutilação de si. De forma alguma se desconsideram o sofrimento e o trabalho psíquico que a 

experiência origina e demanda. Propõe-se uma mudança no olhar, ampliando-o na tentativa de 

compreender as relações sociais nas quais esse mesmo sujeito vive e se constitui, sendo as 

próprias fontes do grau de sofrimento vivenciado. 

Desse ponto de vista, a deficiência não estaria em seu entorno? É deficiente o que habita 

um corpo amputado ou o que consente a amputação de sua visão ao reduzi-la, atribuindo ao 

diferente o valor de anormal e, portanto, passível de exclusão, legitimando diferentes graus de 

segregação? No campo da reabilitação muito se fala em inclusão e adaptação, o que remete à 

reflexão sobre os padrões de normalidade e anormalidade elegidos pela sociedade. O anormal 

deve se adaptar, incluir-se em uma lógica que incessantemente cria exclusões? O sujeito toma 

para si referências de corpo e de vida que não condizem com sua experiência, o seu desejo 

busca não ser desviante, mas se enquadrar. Afinal, seu organismo está marcado pela falta de 

um membro. 

Um corpo que traz as marcas do tempo vivido, composto por histórias, dores, limites, 

prazeres, vitórias, decepções, fantasias, motivações. Um conjunto de órgãos atravessado e 

constituído de forças e fluxos de passagens. Se se restringir o olhar ao corpo-máquina se reduz 

o velho amputado ao plano da falta. O organismo é um corpo-vivo? A deficiência física reduz 

e limita a força do existir? O ‘recheio’ – como canta Arnaldo Antunes – de um corpo amputado 

teria outras experimentações que escapam à lógica do déficit?  

Como citado, o corpo ultrapassa a dimensão orgânica e também a própria consciência 

que se tem dele ou mesmo qualquer forma criada na tentativa de controlá-lo ou limitá-lo. “Ele 

é mais do que um organismo e seu controle pela consciência, ele é o campo dos afetos” 

(CASSIANO; FURLAN, 2013, p.376). Baseando-se na concepção de Espinosa e Deleuze, 

Cassiano e Furlan (2013) afirmam: “cada corpo tem um potencial de ação, que configura sua 

singularidade. [...] cada corpo se diferencia pelos graus de potência que possui, pelos encontros 

que experimenta e relações que compõe” (p.376). Centra-se na experiência de encontros, que 

podem proporcionar vivências de composição ou decomposição, aumentando ou diminuindo o 

potencial de ação do corpo. 

 

O corpo das relações, cuja denominação escolhida por Deleuze e Guattari foi 

corpo sem órgãos, tem uma região de intensidade contínua, caracterizando 
zonas de vibração que permitem que as relações com outros corpos ocorram. 

São essas relações que formam e definem a potência de agir de cada corpo e 

de cada pensamento, que quando entram em relação com outros elementos, de 
qualquer natureza, podem tanto se compor com eles para formar um todo mais 

potente quanto enfraquecer, na medida em que decompostos nessas relações. 

A consciência ignora esse processo, mas atenta-se aos efeitos. Quando ocorre 
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composição advinda do encontro entre os elementos sentimos alegria, pois a 

potência de agir de nosso corpo aumenta nessa relação. Ficamos alegres 

quando um corpo se compõe com o nosso, assim como quando uma ideia nova 
se compõe com nosso pensamento, ampliando-o. Ao contrário, quando o que 

ocorre é a decomposição, o que sentimos é tristeza, pois temos nossa potência 

diminuída. (CASSIANO; FURLAN, 2013, p.376-377) 

 

Mesmo com todos os mecanismos e estratégias na tentativa de controlá-lo e reduzi-lo, 

o corpo resiste e revela inúmeras possibilidades, composições, moradas. A partir de uma nova 

experiência – como a amputação –, é capaz de criar novas normas de vida (CANGUILHEM, 

2015), transformando-se e seguindo se produzindo. 

A vida comporta o trágico e a velhice, como etapa de vida, comporta as dores e os 

sabores das múltiplas experiências. Como visto anteriormente, discursos e saberes sobre saúde-

doença podem variar conforme os diferentes contextos socioculturais, políticos, familiares, 

histórias de vida, crenças e valores. Apesar de um aparato biológico comum à espécie humana 

ou, na área da saúde, um mesmo diagnóstico clínico, cada um vivenciará o adoecimento e a 

saúde do corpo de forma única, como o desenvolvimento da própria vida, com suas marcas, 

produções, forças e afetos. 

Um corpo velho amputado. Do ponto de vista biológico, estigmatizado por diferir 

daquele que o contrato social impõe como norma. Porém, ele não se restringe ao que as normas 

sociais ditam, não deixa de ser um campo de forças com a capacidade de ultrapassar qualquer 

modelo predeterminado ou objetividade que o reduza a mero objeto de intervenção. Por mais 

que haja a incorporação de normas sociais, há sempre o que escapa, que resiste, aquilo que torna 

o ser humano único em sua existência, aquilo que clama por diversidade.  

A deficiência física como limitação motora ocasionada por uma doença, além de seu 

sofrimento, seria igualmente a responsável por possibilitar a produção de si no sentido de uma 

grande saúde, como ressalta Nietzsche (2008). O corpo compreendido como pluralidade de 

relações de afetos e forças, e a doença como enérgico estimulante ao mais-viver. “A saúde de 

um corpo diz respeito ao aumento da intensidade do sentimento de potência para a afirmação 

incondicional da vida no seu devir necessário que comporta o trágico” (TÓTORA, 2015, p.115). 

Ao invés de temer a doença e a impotência como fenômenos que não têm vez na vida humana, 

mergulhamos na experiência da velhice que habita um corpo amputado nas múltiplas 

possibilidades, abrindo-se a novos sentidos, como indica Tótora (2015), optando por aderir à 

velhice com o que dela advém. 
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De modo geral, o corpo na velhice não tem a mesma agilidade para contrair e 

descontrair hábitos. Daí o cuidado em não consolidar hábitos que exigem 

recursos próprios de um corpo jovem. É necessária também uma abertura às 
mudanças, as quais não constituem necessariamente perdas. Aderir à velhice 

com tudo que possa dela advir – suas maravilhas, doenças, dores e sofrimento 

– é estar mais próximo da vida. Há muita delicadeza na vida que não merece 

suportar ressentimentos. [...]. Sobrecarrega-se em demasia a existência com 
uma série de deveres, obrigações e desejos impostos. Esses na maioria provêm 

da convenção que norteia a aceitação pública. Na velhice, os deveres de uma 

conduta aceitável são por demais opressivos. Afirmar a velhice é tornar as 
regras próprias respeitáveis, afinal, elas foram frutos da experimentação de 

uma vida (TÓTORA, 2015, p.171-172). 

 

3.2 REABILITAÇÃO FÍSICA NA EXPERIÊNCIA DA AMPUTAÇÃO 

 

A amputação refere-se à retirada total ou parcial de um membro, dentro de um contexto 

de tratamento (BRASIL, 2013). As etiologias são vasculares, traumáticas, tumorais ou 

infecciosas, e os níveis variam conforme o acometimento do membro. A doença vascular 

periférica, particularmente o diabetes melito, é a causa mais comum da indicação de amputação 

(RAMOS, INGHAM, ROLIM FILHO, 2015, p. 228). No contexto da clínica de amputados da 

instituição da presente pesquisa, a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), há 

a prevalência de idosos com amputação unilateral de membro inferior nos níveis transfemural 

ou transtibial, por etiologia predominantemente vascular, corroborando dados do Ministério da 

Saúde. 

 

Estima-se que as amputações do membro inferior correspondam a 85% de 

todas as amputações de membros, apesar de não haver informações precisas 
sobre esse assunto no Brasil. Em 2011, cerca de 94% das amputações 

realizadas pelo SUS foram no membro inferior. As indicações mais frequentes 

para amputação do membro inferior são decorrentes das complicações das 
doenças crônico-degenerativas e ocorrem mais frequentemente em idosos. Na 

literatura, encontramos que aproximadamente 80% das amputações de 

membros inferiores são realizadas em pacientes com doença vascular 

periférica e/ou diabetes. (BRASIL, 2013, p. 7) 

 

 Considerada uma deficiência física, a amputação é compreendida por perda ou 

anormalidade de estrutura do corpo ou função fisiológica (OMS/OPAS, 2015). No âmbito da 

reabilitação dentro da instituição e das participantes da presente pesquisa a consideramos uma 

deficiência adquirida, pois são pessoas que sofreram, na idade adulta ou velhice – a amputação 

por decorrência de uma doença (MASIERO, 2008, p.23). Não nasceram com esse referencial 

de corpo. Portanto, além de vivenciar uma discriminação entre o que é considerado normal nos 
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parâmetros sociais onde vive, objeto de comparação e exclusão, com frequência passa ainda a 

ser sujeito da mesma ação, pois da mesma forma almeja o retorno de si, visto que agora vivencia 

uma falta, uma incompletude. Isso se agrava – ou é possível arriscar afirmar que se produz – 

pelo ideal social que habita cada um. Ideal com referências de saúde, de corpo, do que é 

considerado um bom envelhecer e mesmo um bom viver. 

 Um dos principais objetivos de quem busca um tratamento de reabilitação – como 

sugere o termo reabilitar – é recuperar um estágio anterior da vida. A prótese será vorazmente 

desejada, pois facilitam a retomada de atividades diárias – sem elas dificilmente seriam 

possíveis. O que revela sentido e motivação para quem está no processo de reabilitação. Deve-

se citar a relevância para a vida de cada um que ali se encontra, em sua independência e 

autoimagem, mas é preciso refletir a respeito do âmbito social, na articulação entre 

envelhecimento e saúde, e sobre o significado do uso de prótese do ponto de vista macro, em 

nível sociocultural. 

As próteses são “dispositivos destinados a substituir a função ou a aparência de um 

membro total ou parcial ausente” (BARBOZA; KAKISAKA; INGHAM, 2015, p. 785). Dentro 

do processo de reabilitação na instituição, o responsável pela prescrição da prótese é o médico. 

São levados em consideração diversos aspectos: etiologia e nível da amputação, características 

do coto, comorbidades, visão, quadro emocional e cognitivo, além da dinâmica familiar, rede 

de suporte e questões de acessibilidade no contexto domiciliar e social. Após a liberação médica 

para o tratamento, o caso será acompanhado por equipe multidisciplinar – fisioterapeuta, 

psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, arteterapeuta, entre outros –, que discute e 

delineia o plano terapêutico de tratamento, avaliando com o paciente e familiares, além dos 

objetivos terapêuticos, prognóstico de reabilitação, possibilidades, riscos e benefícios da 

indicação de uso da prótese. A idade e a atividade do paciente, como o objetivo almejado, as 

expectativas com o uso da prótese são também fatores relevantes (CHAMLIAN; INGHAM; 

CARDOSO, 2010, p. 666).  

Apesar de ser o desejo da grande maioria dos idosos que busca a reabilitação, a 

protetização – processo de treino ao uso de prótese – não é parte obrigatória do tratamento. O 

prognóstico varia, dependendo de cada caso, em relação à indicação de prótese e o uso da 

mesma – com objetivo de marcha terapêutica, domiciliar ou comunitária –, ou em relação à 

necessidade da utilização de aditamentos, como andador, muletas, bengala e cadeira de rodas. 

O plano terapêutico é traçado de modo particular, considerando o contexto pessoal, familiar e 

social de cada um, acompanhado e reelaborado periodicamente em reuniões de equipe. Para os 
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pacientes com prognóstico de protetização, o tratamento é dividido em duas fases, chamadas 

de pré-protética e protética.  

O objetivo principal da reabilitação física de idosos com amputação de membro inferior 

é a independência em locomoção e nas Atividades de Vida Diária - AVD, atividades de cuidado 

pessoal, como alimentação, higiene e vestuário. A reabilitação, em seu sentido global, visa à 

adaptação do sujeito a uma nova forma de estar no mundo, o que envolve aspectos motores, 

psicológicos e sociais, compreendendo o ser em sua complexidade.  

 

A habilitação/reabilitação compreende um conjunto de medidas, ações e 

serviços orientados a desenvolver ou ampliar a capacidade funcional e 

desempenho dos indivíduos, tendo como objetivo desenvolver 
potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, 

psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a 

conquista da autonomia e participação social em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas. A habilitação/reabilitação prevê uma 
abordagem interdisciplinar e o envolvimento direto de profissionais, 

cuidadores e familiares nos processos de cuidado. (BRASIL, 2018, on-line, 

grifos nossos) 

 

O termo reabilitação pode ser problematizado, pois não há retorno, mas a partir da 

mudança na estrutura do corpo, como uma amputação, já não se é o mesmo, ainda que o sujeito 

volte às atividades e se adapte ao novo esquema corporal. Como querer continuar o mesmo, ou 

voltar a ser quem era, se o curso da existência não mais permite esse estado? Na experiência do 

tempo e circunstâncias vividas já não se é quem se foi, e no instante que se dá conta disso, 

também se é outro. A transformação é inerente à vida, nos transformamos a cada instante. Mas 

quando se fala de mudança radical do corpo na anatomofisiologia entra em cena uma 

transformação que demanda maior tempo e elaboração para ser integrada ao sujeito. A 

transformação vivenciada pela ruptura de um modo de estar no mundo lança, essencialmente, 

a uma nova forma de ser. A vida e o ser humano, como o rio, seguem em movimento, ensina o 

filósofo Heráclito: não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, porque o rio não será o 

mesmo e nem o próprio sujeito. A vida é constante transformação, “incessante fluir e 

transformar-se das coisas” (CRESCENZO, 2005, p. 77). A existência humana se compõe de 

perspectiva dinâmica, processual e temporal. O corpo, como a vida, não comporta qualquer 

estabilidade, pois é mudança constante e contínua (FERRAZ, 2010). 

Em relação ao tratamento da pessoa amputada, o Ministério da Saúde afirma que 

“espera-se que o cuidado integral com a saúde da pessoa amputada tenha como resultado final 

a manutenção da sua saúde física e mental, bem como o desenvolvimento da sua autonomia e 
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inclusão social. Que em última análise se concretize em uma vida plena” (BRASIL, 2013, p. 

33). 

De fato, como se caracteriza uma vida plena?  

Na citação do Ministério da Saúde, e na área da reabilitação, utilizam-se termos como 

manutenção da saúde, funcionalidade, capacidade, desempenho, autonomia. Revelam óticas e 

referenciais de corpo e de saúde presentes em cada cultura. Sob o panorama do envelhecimento, 

ao se pensar saúde e velhice, a referência mais utilizada é o documento oficial da OMS sobre 

Envelhecimento Ativo, no qual os termos são vastamente utilizados.  

 

O Envelhecimento Ativo se aplica a pessoas de todas as idades, inclusive 
idosos frágeis, com alguma deficiência e que precisam de cuidados, assim 

como idosos que são saudáveis e ativos. (CENTRO INTERNACIONAL DE 

LONGEVIDADE BRASIL, 2015, p. 45) 

 

Observa-se um referencial de saúde que a compreende como sinônimo de ser ativo, 

contrapondo-se às pessoas com deficiência ou que precisam de cuidados, ou seja, o ativo se 

refere a um corpo que funciona sem deficiência e totalmente independente. O viés escolhido é 

o do organismo, compreendendo a saúde a partir de uma ótica biomédica. Afinal, o corpo ativo, 

considerado em sua plena funcionalidade, é sinônimo de saúde. Tudo que não seguir esse 

modelo não pode ser saúde. A doença e a incapacidade, em seus diversos graus, seriam opostas 

e vilãs à “boa saúde”, como ressalta o documento a seguir. 

 

A saúde é um investimento que paga dividendos por toda vida. Quanto mais 
cedo na vida se cultivar a boa saúde, mais prolongadas e substanciais são as 

recompensas, que se fazem perceber pela ausência de doença e maior 

capacidade funcional. (CENTRO INTERNACIONAL DE 
LONGEVIDADE BRASIL, 2015, p. 46, grifo nosso) 

 

Na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF 

(2015), documento de referência na área da reabilitação, compreende-se funcionalidade de um 

indivíduo como “interação ou relação complexa entre estado ou condição de saúde e fatores 

contextuais (fatores ambientais e pessoais)” (OMS/OPAS, 2015, p.33). A CIF introduz um 

novo paradigma em relação à saúde, considerada pertencente à família das classificações 

internacionais desenvolvidas pela OMS, amplia o olhar que agora ressalta a condição de saúde 

não apenas pelo diagnóstico (qualificados pela Classificação Internacional de Doenças - CID), 

mas pela interação deste com o contexto de vida do sujeito e do ambiente em que vive. Podem 
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constituir barreiras ou ser facilitadores que determinarão sua funcionalidade, capacidade de 

realização de atividades cotidianas, desenvolvimento pessoal e participação social.  

Há a ampliação do conceito de saúde que se afasta do diagnóstico comum para ressaltar 

a particularidade da vida com o seu entorno. Se se tiver um mesmo diagnóstico, com único 

código, a limitação motora será vivenciada diferentemente pelo sujeito em sua experiência de 

vida. 

 
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

“[...] oferece uma ferramenta científica internacional para mudar o paradigma 

do modelo puramente médico para um modelo integrado biopsicossocial de 
funcionalidade humana e incapacidade.” (OMS, 2002, p. 18). Esta 

classificação propôs a descrição das alterações nas funções e/ou estruturas 

corporais (deficiência) de uma pessoa, juntamente com a descrição do 

ambiente em que ela vive e das atividades consideradas comuns (capacidades) 
e das barreiras ou facilitadores encontrados para a realização de tais atividades 

(desempenho). (MASIERO, 2008, p.39) 

 

 Verificam-se avanços nas discussões sobre saúde, mas ainda há um longo caminho. A 

saúde é facilmente recolocada sob o viés biomédico, pois impera nos ideais culturais de nossa 

sociedade. A questão da funcionalidade é vista, pelo Envelhecimento Ativo, em âmbito do 

organismo. 

 
A capacidade funcional aumenta e chega ao ápice no começo da vida adulta. 

É nesse ponto que a força muscular e as capacidades ventilatória e cardíaca 

estão em nível ótimo. Depois desse ponto, haverá declínio inevitável da 
capacidade funcional. A taxa de declínio é claramente influenciada pela idade, 

mas a afetam muito mais o estilo de vida e as variáveis externas, inclusive o 

acesso aos serviços de saúde - que podem ser modificadas. Se a predominância 

dessas condições pessoais e externas for favorável, a taxa de declínio será 
muito gradual e a pessoa continuará a ser capaz de realizar as atividades do 

dia a dia durante a velhice. Esse ideal de capacidade funcional robusta e 

sustentada leva à compressão da morbidade, na qual o inevitável declínio e a 

invalidez são comprimidos em um espaço muito curto de tempo 

imediatamente anterior à morte. Uma vida longa e independente com boa 

saúde é a conclusão ideal do modelo do Envelhecimento Ativo (CENTRO 

INTERNACIONAL DE LONGEVIDADE BRASIL, 2015, p. 48, grifo nosso) 

 

Novamente a correlação entre saúde, funcionalidade e independência, compreendidas 

como aspectos positivos da vida, sob a lógica cartesiana da existência, que separa e categoriza 

as experiências como positivas ou negativas. O que é da ordem do declínio e da invalidez – 

compreendidos como impeditivos e contrários à saúde, funcionalidade e independência – são 

classificados como negativos e, portanto, não podem fazer parte da existência ou, se seguirmos 
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as prescrições corretamente, farão parte somente nos instantes “anteriores à morte”, como 

mencionada na citação acima.  

Adentra-se na lógica da sociedade do desempenho e se acredita na ilusão de que quanto 

mais ativos, mais livres seriam os sujeitos (HAN, 2017). Mas há liberdade ao seguir modelos 

prescritos? Regras universais criam o mundo do mesmo, da generalidade. A “positivação geral 

da sociedade hoje absorve todo e qualquer estado de exceção. Assim, o estado de normalidade 

torna-se totalitário” (HAN, 2017, p.55). 

Esse cenário tem como centro a dimensão biológica da vida, inserindo o envelhecimento 

em panorama negativo. “Os idosos são sempre alvos prediletos, pois envelhecer é um mal 

reservado àqueles que não seguiram uma prescrição correta da vida. Eis um mecanismo 

perverso de juízo moral que institui prêmios e punições” (TÓTORA, 2015, p. 36). 

Para quem não seguir as prescrições: doença, invalidez e morte. Para aqueles que a 

seguirem: saúde e independência. Polos opostos que não permitem interação, integração. 

Pensamento disjuntivo que faz parte de uma mentalidade imatura. Para compreender o mundo 

é preciso separá-lo em bom e mau, atribuindo valores morais que apagam o mistério da vida, 

que silenciam os tantos sons que nos cercam, que cegam as tantas imagens que se pode ver, 

produzir e ser.  

 

3.3 REABILITAÇÃO COMO TRAVESSIA 

 
O esquecimento, frequentemente, é uma graça. Muito mais difícil que lembrar 

é esquecer! Fala-se de “boa memória”. Não se fala de “bom esquecimento”, 

como se esquecimento fosse apenas memória fraca. Não é não. Esquecimento 

é perdão, o alisamento do passado, igual ao que as ondas do mar fazem com a 
areia da praia durante a noite. (ALVES, [2019]) 

 

A amputação impele o sujeito a se afastar do esquema corporal familiar em que se 

reconhece e que assegura certo pertencimento, para lhe expor ao desconhecido de si em uma 

nova corporeidade. Apesar da angústia que tamanho deslocamento provoca, é esse outro lugar 

que proporciona uma nova forma de percepção de si e do mundo. É o novo corpo que obrigará 

o sujeito a vivenciar um limite antes não vivenciado e, ao mesmo tempo, responsável por 

permitir sua própria expansão, pois apenas se pode ultrapassar, transbordar, quando há borda 

ou margem. A experiência da amputação é traumática ao sujeito, há sofrimento intenso ao lidar 

com a falta de uma parte do corpo, porém o mesmo sofrimento pode resgatar – ou mesmo 

emergir – uma força de vida, de mais vida, como diria Nietzsche (2008). O desconhecido 
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permite a exploração e a descoberta de novos mundos, na possibilidade de nos diferir, na 

coragem de nos atravessar, ousar navegar outras águas.  

Experiência não desejada pelo sujeito, porém se faz presente e imperativa. Há a escolha 

de se esforçar em manter aquilo que já não se tem ou se é – implorando uma estabilidade, 

mesmo que ilusória. Muitos ficam receosos por embarcar na nova empreitada, negando a 

mudança que se instalou: novas percepções e vivências se fazem presentes. Porém, alguns 

conseguem ter outra atitude: por que não? Por que não se arriscar e se permitir o novo?  

 

Trata-se da experiência de passear por uma cidade desconhecida. Em geral, 

enquanto não se conhece o lugar, tende-se inicialmente a caminhar por ele 

tanto mais atento quanto ainda hesitante. As distâncias parecem mais longas, 
e cada passo uma verdadeira aventura. A percepção vai decrescendo à medida 

que nos familiarizamos com o local. Ou seja: como percebemos para agir, ao 

construirmos hábitos, podemos nos deslocar com facilidade, já sem ver certos 

detalhes. Ao ganho de tempo e eficiência corresponde um inevitável 
empobrecimento da percepção. Uma das graças das viagens reside, sem 

dúvida, na reativação da plena potência da percepção, antes que nos 

apropriemos humanamente do desconhecido e estranho, domesticando-o no 
zoológico do familiar. (FERRAZ, 2010, p.81-82) 

 

 A reabilitação não seria acompanhar e encorajar a travessia desse processo? Processo 

de transformação constante, em que o sujeito entra em contato com fragilidades, doenças, 

desordens, para nelas se fortalecer, se conhecer, se expandir, perceber a si e ao mundo 

diferentemente. Reconhecendo uma saúde que não é ausência de doença ou completo bem-

estar, mas o aumento de sua força de vida que o próprio sofrimento infligiu. Deixar-se morrer 

para renascer, eis o desafio permanente da vida. A força vital cresce ao vencer resistências. 

Vencer as enfermidades exige um estado sadio. Saúde e doença não se opõem, mas se compõem 

em vida. A grande saúde de Nietzsche envolve “se alimentar dos estados ruins, em seu proveito, 

para intensificar o sentimento de potência” (TÓTORA, 2015, p.114). 

Descobrir-se no que pode e não salientar seus limites. De forma alguma isso significa 

negá-los, mas simplesmente não se reduzir ao plano da falta, da corrente dura e consistente que 

aprisiona o corpo, mas transmutá-la em linha de costura, flexível, que, mesmo possuindo 

margem, consegue ser suficientemente porosa para ser transpassada por tramas de outros fios 

em constante relação. Para que as tramas ganhem sentido no coser da existência, em suas 

inúmeras e singulares possibilidades de arranjos, texturas e cores, elas necessitam tanto da 

saúde quanto da doença. Na interação criam a própria maneira de habitar e costurar o mundo, 

fio a fio, linha a linha, passo a passo. 
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Existem, portanto, inúmeras saúdes do corpo; e quanto mais se permitir ao 

indivíduo particular, e a quem não podemos comparar-nos, que levante a 

cabeça, mais se desaprenderá o dogma da “igualdade dos homens”, mais 
necessário será que os nossos médicos percam a noção de uma saúde normal, 

de uma dieta normal, de um curso normal da doença. Somente então se poderá 

refletir na saúde e na doença da alma e colocar a virtude particular de cada um 

nesta saúde, que corre muito o risco de ser em um o contrário do que sucede 
com outro. Restará a grande questão de saber se podemos dispensar a doença, 

mesmo para desenvolver a nossa virtude, se a nossa sede de conhecimento, e 

de conhecermos a nós próprios, não tem necessidade da nossa alma doente 
tanto quanto da nossa alma saudável; em suma, querer exclusivamente a nossa 

saúde não será um preconceito, uma covardia e talvez um resto de barbárie 

sutil e de espírito retrógrado. (NIETZSCHE, 2012, p. 113) 

 

 A reabilitação, que compreende o sofrimento em sua capacidade de transformar e 

desenvolver, integra a diversidade e possibilita a vivência de uma nova temporalidade de si e 

do mundo. A amputação implica o desafio da reconstrução de perspectivas e projetos de vida, 

demanda o rompimento de antigos hábitos, impulsionando à criação de um novo modo de estar 

no mundo. Para invenção de novos presentes e novos futuros há que se utilizar a força plástica 

do esquecimento, fugir dos automatismos, das repetições e seguimentos de normas instituídas, 

para se afirmar em movimento de liberdade na criação de novos caminhos, novos modos de 

existência (FERRAZ, 2010). Como ensina Rubem Alves na epígrafe inicial do capítulo: 

permitir que as ondas do mar alisem a areia de nosso passado, possibilitando viver o instante, 

sem ressentimentos ou mágoas, no fluir do movimento das águas, deixar-se limpar, morrer, 

renascer. 

A memória é componente importante ao processo, mas não se pode negligenciar a força 

do esquecimento para a reabilitação; esquecer padrões e referências que não condizem mais 

com a experiência vivida, deslocar e recriar perspectivas. A ruptura dos hábitos que advém da 

doença e do sofrimento possibilita viver o presente, mergulhar no novo de si, abrindo-se, 

permitindo-se outras frestas, outras costuras. Como afirma Nietzsche (2008), baseando-se em 

sua própria experiência, “a doença deu-me igualmente o direito a uma completa inversão de 

meus hábitos; ela permitiu, ela me ordenou esquecer; ela me presenteou com a obrigação à 

quietude, ao ócio, ao esperar e ser paciente...” (p.72). 

O ócio e o tédio são essenciais ao processo criativo. O momento da reabilitação é aquele 

em que a rotina instalada está suspensa, dando lugar à vivência de outro mundo, outro tempo, 

outro corpo. A rotina contemporânea é hiperativa, da eficiência que produz a atenção dispersa 

e a percepção empobrecida da vida. 
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Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre 

diversas atividades, fontes informativas e processos. E visto que ele tem uma 

tolerância bem pequena para o tédio, também não admite aquele tédio 
profundo que não deixa de ser importante para um processo criativo. (HAN, 

2017, p.33) 

 

A interrupção da lógica do desempenho e da produtividade permite a experiência em 

outra perspectiva. Novas percepções, relações e encontros podem ganhar espaço e corpo. Da 

mesma forma, o contato com a impotência também ganharia outros sentidos. 

  

O vivente, que existe na forma da potência, pode sua própria impotência, e só 

nesta forma possui sua própria potência. Ele pode ser e fazer, porque se 

mantém em relação com seu próprio não ser e não fazer. Na potência, a 
sensação é constitutivamente anestesia; o pensamento, não pensamento; a 

obra, inoperosidade. (AGAMBEN, 2018, p.65) 

 

Debruçando-se sobre o conceito de potência, Agamben (2018) explica que a inoperosidade 

é parte da mesma; potência e impotência são compreendidos como princípios intimamente 

ligados. Impotência não significa ausência de potência, mas “potência-de-não (passar ao ato)” 

(AGAMBEN, 2018, p.65), portanto, ressalta que “quem possui uma potência pode colocá-la 

em ato ou não” (p.63). Han (2017) se debruça sobre a temática e explica essa dialética. 

 

Há duas formas de potência. A potência positiva é a potência de fazer alguma 

coisa. A potência negativa, ao contrário, é a potência de não fazer, para falar 

com Nietzsche; para dizer não. Mas a potência negativa distingue-se da mera 
impotência, a incapacidade de fazer alguma coisa. A impotência é 

simplesmente o contrário da potência positiva. Ela é, ela própria, positiva na 

medida em que está ligada com algo. Ela não é capaz de alguma coisa. A 

potência negativa supera a positividade, que está presa em alguma coisa. É 
uma potência de não fazer. Se, desprovidos da potência negativa de não 

perceber, possuíssemos apenas a potência positiva de perceber algo, a 

percepção estaria irremediavelmente exposta a todos os estímulos e impulsos 
insistentes e intrusivos. Então não seria possível haver qualquer “ação do 

espírito”. Se possuíssemos apenas a potência de fazer algo e não tivéssemos a 

potência de não fazer, incorreríamos numa hiperatividade fatal. Se tivéssemos 
apenas a potência de pensar algo, o pensamento estaria disperso numa 

quantidade infinita de objetos. Seria impossível haver reflexão, pois a potência 

positiva, o excesso de positividade, só admite o continuar pensando. (HAN, 

2017, p.57-58) 

 

 A potência em seu pleno sentido abarca a impotência. Reflete-se sobre a necessária 

interação do fazer e não fazer para a vida acontecer. Há risco no excesso de positividade, como 

de negatividade. Não se pode querer somente a saúde, sem ao menos considerar e viver a 
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doença. Saímos de uma lógica disjuntiva que divide o mundo e seus fenômenos em instâncias 

separadas que não comportam interação, para adentrar no pensamento que une, que admite a 

complexidade e dialética da existência. 

 Se olharmos a velhice a partir desse pensamento, em suas múltiplas formas de 

expressão, não se restringirá o velho amputado ao campo da falta e da incapacidade, tendo em 

vista os ideais da produtividade e eficiência dos corpos, mas se ampliariam as possibilidades de 

ser, um novo olhar para si, e resoluções criativas à vivência do luto frente à perda de um 

membro. Se não se expandir o olhar e intervenção, a transformação está fadada à única via 

possível de acesso, reforçando a reprodução dos modos de existir. No reenquadramento das 

normas, a única via seria a de retorno a um lugar social que valoriza o corpo somente em sua 

ação produtora. Entretanto, se se expandir e compreender a velhice a partir de sua dialética, 

poderemos sair do campo da reprodução e adentrar o campo da criação. O protocolo rígido e 

comum dá lugar a um processo criativo singular.  

 A amputação marca uma mudança em quem a vivencia. A partir dessa afirmação não 

há que se retornar, mas tornar-se. Continuar no fluxo da vida, por isso compreendemos a 

reabilitação como ferramenta de criação de si a partir de nova condição de estar no mundo. A 

reabilitação estaria a serviço da abertura de possibilidades e horizontes e não da retomada de 

um funcionamento prévio; ela serviria como ferramenta de transformação social, resistência 

aos modelos que impõem formas genéricas de ser, em favor da singularidade e da diversidade 

da vida. E, aqui, quando se fala em diversidade, não se entendem somente as diferenças entre 

as pessoas, mas a diversidade em nós, na multiplicidade de nosso ser. 

A experiência de uma deficiência física não reduz as potências do velho – ou de qualquer 

um que a vivencie –, mesmo que ele acredite nisso e muitos ao seu redor. Elas continuam 

fazendo parte de seu ser. Aprender a conviver com as limitações advindas de uma amputação 

não significa reduzir-se a elas ou mesmo fazer delas fonte de fraquezas, mas aprender a utilizar-

se delas para aumentar a força da existência. A aposta subjetiva presente em todo o processo de 

reabilitação pode ser considerada importante investimento no sujeito que possui ali uma escuta, 

o incentivo à possibilidade de ser e criar novas normas para sua vida. Afinal, como ensina 

Canguilhem (2015), somos seres normativos, com a capacidade de criar as próprias regras. 

Estamos vivendo conforme nossas regras ou somos conduzidos? Vivemos como produtores de 

nós mesmos ou reprodutores de modelos prontos?  

Ao levantar questionamentos, afirmamos que para construirmos a nós próprios, a partir 

de referenciais e ética de vida, é essencial a desconstrução de saberes e certezas instituídos. Se 

se ultrapassar a insegurança e o medo que a ideia de tamanha desconstrução causa, se começará 
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a se sentir verdadeiramente únicos, resgatar a potência da existência, iniciando um longo e 

trabalhoso cuidado de si.  

 

[...], convém manter em mente que o fim principal a ser proposto para si 

próprio deve ser buscado no próprio sujeito, na relação de si para consigo. 

Essa conversão implica um deslocamento do olhar: é preciso que este não se 
disperse numa curiosidade ociosa, quer seja a das agitações cotidianas e da 

vida dos outros, quer seja aquela que procura descobrir os segredos da 

natureza, os mais distantes da existência humana e daquilo que importa para 
ela. [...] a conversão a si é também uma trajetória, uma trajetória graças a qual, 

escapando de todas as dependências e de todas as sujeições, acaba-se por 

voltar-se para si mesmo, como um porto abrigado das tempestades ou como 
uma cidadela protegida por suas muralhas. (FOUCAULT, 2018, p.83) 

 

O lema da instituição da presente pesquisa é: “vida é movimento” (AACD, [2018], on-

line). Se utilizarmos a ideia para pensar a reabilitação, seu principal objetivo é que o sujeito 

resgate o movimento.  

Mas que movimento é esse?  

Do ponto de vista motor, em última instância, aprender a andar a partir de nova 

referência corporal. Apesar de ser uma grande e árdua conquista, importante incentivo ao 

sujeito, o movimento não se limita à mesma, mas a ultrapassa; não é um caminhar sem sentido, 

sem desejos, sem sonhos, mas um caminhar habitado. Afastando-se do reenquadramento dos 

corpos, a reabilitação, além do caminhar – retomar marcha mecânica, lança o sujeito ao 

movimento da dança, que é pura criação. Aprender a dançar a vida, de forma única, descobrindo 

em seu corpo outros corpos, outras costuras, outras intensidades, outras melodias. 

 

Quem se entedia no andar e não tolera estar entediado, ficará andando a esmo 

inquieto, irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade. Mas quem 

é tolerante com o tédio, depois de um tempo irá reconhecer que possivelmente 
é o próprio andar que o entedia. Assim, ele será impulsionado a procurar um 

movimento totalmente novo. O correr ou o cavalgar não é um modo de andar 

novo. É um andar acelerado. A dança, por exemplo, ou balançar-se, representa 

um movimento totalmente distinto. Só o homem pode dançar. Possivelmente 
no andar é tomado por um profundo tédio, de tal modo que por essa crise o 

tédio transponha o passo do correr para o passo da dança. Comparada com o 

andar linear, reto, a dança, com seus movimentos revoluteantes, é um luxo que 
foge totalmente do princípio do desempenho. (HAN, 2017, p.35) 

 

A reabilitação do velho amputado, considerada sob esse viés, estaria a serviço de uma 

nova norma – dança de vida, e não do reestabelecimento de uma norma antiga, não mais 

possível de se viver. Portanto, o foco não será retornar a um estado anterior – mesmo que seja 
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o desejo daqueles que a procuram –, mas ajudar o sujeito na criação de novos movimentos 

pertinentes à vida que se faz presente no instante vivido, admitindo as transformações 

intrínsecas à existência. Considerando a doença algo que os impeliu a uma nova condição de 

vida, a reabilitação visaria auxiliá-los na descoberta de suas forças, do mais-viver, ao encontro 

de sua grande saúde. Ela estaria a serviço do sujeito na particularidade de suas finalidades, 

horizontes, forças, impulsos. Portanto, não são fórmulas que seguem protocolos, mas precisam 

ser inventadas particularmente, em seu modo único de habitar o corpo e existir no mundo. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGIA 

 

Quando afetados pelas audições e visões, gostos e cheiros, toques de vidas que 

nos forçam a pesquisar na historicidade de um tempo que acontece, 
percebemos que nossas questões são feitas de vidas. Assim, exercitamos uma 

ética e expandimos nosso conhecer nas relações de uma vida de todos em nós, 

de uma vida de si com todos. Imanência de relações no corpo que cria 
passagens com o que força a experimentar nosso pensamento: afectos e 

perceptos que já não são de um ou de outro, mas da vida. Não precisamos mais 

temer o processo de estarmos afetados pelo acontecimento no ato de pesquisar, 
pois o que antes era dado como “ponto fraco” do pesquisador, agora marca 

uma condição indispensável do processo de pesquisar: a capacidade de afetar 

e afetar-se para que se criem os modos de expressar os sentidos de uma 

pesquisa. (LAZZAROTTO, CARVALHO, 2015, p.27)  

 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

4.1.1 INSTITUIÇÃO 

A Associação de Assistência à Criança Deficiente é uma entidade filantrópica fundada em 

1950 pelo ortopedista Renato da Costa Bomfim, como centro de reabilitação no tratamento de 

crianças e adolescentes com deficiências físicas, visando à reinserção social. A instituição 

ampliou-se e atualmente é referência no tratamento de crianças, adultos e idosos com 

deficiência física.  

A entidade tem como causa: “vida é movimento” (AACD, [2018], on-line). Seu propósito 

é “trabalhar em frentes necessárias para que as pessoas com deficiências possam atingir seu 

máximo potencial, evoluindo além de suas limitações e contribuindo para uma sociedade que 

acolhe melhor a diversidade” (AACD, [2018], on-line).  

Atualmente, a AACD tem nove unidades distribuídas em quatro estados (SP, MG, RS, PE). 

A Unidade Ibirapuera, em São Paulo, é sua sede. Além do Centro de Reabilitação, o complexo 

engloba o Hospital Ortopédico (Unidade Abreu Sodré), Centro de Diagnóstico, Centro Médico, 

Centro de Terapia e Oficina Ortopédica. Possui área voltada à educação, com desenvolvimento 

de pesquisas e ensino, como cursos e programas de aprimoramento, entre outros.   

O Centro de Reabilitação da Unidade Ibirapuera atende a pacientes do Sistema Único de 

Saúde - SUS (60%), convênios e particulares (os dois últimos contabilizando 40% dos 

atendimentos). Os setores infantil e adulto são separados, e no setor adulto são atendidas as 

seguintes clínicas: amputados, lesão medular, doenças neuromusculares, poliomielite e lesão 

encefálica adquirida. 
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4.1.2 CLÍNICA DE AMPUTADOS 

A clínica de amputados no setor adulto da instituição é formada majoritariamente por 

idosos que sofreram amputação por etiologia vascular e fazem tratamento via SUS. As 

amputações de membros inferiores são mais comuns do que as de membros superiores. Em sua 

maioria, é uma população com baixa escolaridade e poucos recursos socioeconômicos. Pessoas 

com histórias intensas de vida, superações em contextos adversos, lutos e lutas.  

Apresentam comorbidades clínicas – hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças 

vasculares e/ou cardiológicas, além de complicações visuais, frequentemente ocasionadas por 

retinopatia diabética. A amputação, muitas vezes, ocorre após longos períodos de tratamento 

vascular, acompanhados de quadro álgico importante no membro acometido. Por isso, os idosos 

normalmente apresentavam problemas de locomoção antes da amputação, vivenciando algumas 

restrições na rotina. Apesar do sofrimento envolvido e do impacto emocional frente à 

amputação, muitos referem alívio das dores e melhor qualidade de vida após o procedimento.  

 

4.1.3 GRUPO DE PATCHWORK – AACD 

O grupo de patchwork é multidisciplinar, composto pela psicóloga, autora desta dissertação, 

e a arteterapeuta Márcia Gallo De Conti, idealizadora do grupo. Criado em 2016 como 

procedimento oferecido dentro do tratamento de reabilitação, caracteriza-se por ser um grupo 

fechado, atualmente com duração de seis meses, em encontros semanais de uma hora e dez 

minutos, respeitando a hora-atividade implantada na instituição.   

O objetivo é trabalhar aspectos emocionais pela arte-reabilitação. A técnica escolhida foi a 

do patchwork como atividade coletiva de caráter motivacional, com a proposta de promover o 

fortalecimento emocional pela autoestima e resgate de valores e significados de vida após a 

amputação. Pelo fazer, o trabalho por meio das habilidades manuais e a construção de um panô 

como resultado do processo possibilita a criação de novas perspectivas. 

O grupo se compõe pela troca, cooperação e identificação com os pares, permitindo a 

criação de novos vínculos em uma rede de cuidado e suporte, no enfrentamento de um novo 

contexto de vida. A construção coletiva de uma atividade pela arte, para além do verbal, 

desenvolve a imaginação, a criatividade e a expressão do sujeito em suas inúmeras 

possibilidades. 

O grupo funciona como “catalisador de forças que podem fazer emergir outros modos 

de existencialização” (RIZZO, 2008, p.7). No e pelo grupo as participantes se reinventam, ao 

criar panôs, escolher tecidos, expressando afetos, fazem emergir a força do viver. Imersas na 

experiência coletiva, as identidades se transformam; não são mais pacientes amputadas, mas 
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mulheres compartilhando narrativas, resgatando os sentidos da vida para continuar a tecer 

histórias. O sofrimento também se expressa, se liberta, se transforma. O processo ocorre em 

meio a gestos, sorrisos, choros compartilhados e acolhidos pelo vínculo que se estabelece. 

Lugar da arte, da criação, do patchwork. Nos encontros, a invenção de modos singulares de 

existir.  

O primeiro grupo de patchwork na instituição ocorreu de 3 de maio de 2016 a 30 de agosto 

de 2016 (18 encontros), com quatro mulheres amputadas, com idade em torno de 60 anos5. Os 

critérios de inclusão foram participantes mulheres e amputadas. Tendo como objetivo o 

fortalecimento emocional, o componente feminino foi escolhido como um dos elementos 

comuns para o resgate da autoestima. O foco pela clínica de amputados ocorreu devido às 

particularidades da vivência de uma amputação referente ao impacto da perda concreta de parte 

de si na imagem corporal e autoestima das participantes.  

A amputação é uma das deficiências que trazem uma marca visível da falta de um membro 

que antes estava ali e agora não está mais. Isso muda radicalmente o esquema corporal e as 

referências sensório-motoras do sujeito e, consequentemente, a relação que estabelece com o 

corpo. A escolha por trabalhar com essa clínica apresentou o desafio ao qual nos propomos com 

o grupo de patchwork e, agora, com a presente pesquisa: a não redução do sujeito pela falta, o 

afastamento de um discurso comum que reduz o corpo ao âmbito exclusivamente biológico. É 

possível compreender os sujeitos e seus corpos na perspectiva mais ampla da vida? Ao trabalhar 

com pessoas amputadas, podemos ousar falar a partir de outras perspectivas que não a da 

incompletude, ou necessariamente reduzi-las ao que falta? A vida pode ir além dos limites do 

corpo? 

Foram essas as inquietações que nos fizeram optar pela clínica de amputados para o trabalho 

no grupo de patchwork, escolha que fazemos ao eleger as participantes da presente pesquisa. O 

objetivo é problematizar e ampliar a visão de saúde no envelhecimento e as concepções de 

corpo e reabilitação, contemplando as possíveis resistências frente aos modelos hegemônicos 

presentes em nosso meio social, que muitas vezes reduzem a vida à esfera biológica, produtiva 

ou funcional. Desejamos nos afastar de concepções que reduzem o ser humano a um organismo 

e nos aproximar da experiência singular de cada sujeito nas inúmeras possibilidades de 

existência. 

 

                                                
5 Para mais informações sobre o primeiro grupo de patchwork ver ANEXO I. 
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4.2 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DA PESQUISA6 

4.2.1 ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO 

A presente pesquisa se caracteriza pela abordagem qualitativa que, segundo Minayo (2014), 

é o método que se aplica ao “estudo da história, das relações, das representações, das crenças, 

das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de 

como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam” (p.57). Ocorreu a 

escolha pela metodologia qualitativa, pois o objetivo da pesquisa foi apreender expressões, 

concepções, afetos e pensamentos das próprias participantes sobre saúde, velhice e reabilitação. 

Interessam-nos a experiência de vida e a subjetividade de quem envelhece com uma deficiência 

física como a amputação. Afirma Barbour (2009) que a pesquisa qualitativa tem a característica 

de “iluminar a experiência subjetiva” (p.27). Em lugar de procurar a visão definitiva sobre um 

fenômeno, busca-se reconhecer a existência de “múltiplas vozes” (BARBOUR, 2009, p.58).  

A estratégia de investigação escolhida foi o Grupo Focal, considerado uma modalidade 

de entrevista coletiva que “permite a reflexão sobre o essencial, o sentido dos valores, dos 

princípios e motivações que regem os julgamentos e percepções das pessoas” (COSTA, 2006, 

p.180). Além da expressão de opiniões e percepções pessoais, por meio das interações, a técnica 

de Grupo Focal possibilita acompanhar o processo de formação dessas percepções e das 

transformações a partir da experiência coletiva (BARBOUR, 2009). O interesse é pela 

valorização da reflexão do próprio sujeito sobre o que vivencia, e para isso a escuta foi um 

elemento essencial na postura da pesquisadora, da mesma forma que o vínculo previamente 

estabelecido com as participantes foi fator relevante para a confiança e compartilhar 

experiências, assim como da adesão à proposta.  

Os sujeitos selecionados para a entrevista foram as quatro participantes do primeiro 

grupo de patchwork da instituição, escolhidas devido às características – mulheres, amputadas, 

em processo de envelhecimento e experiência compartilhada do grupo. Isso possibilitou a 

vivência de produção coletiva pelos vínculos de afeto e cuidado, em uma atividade com a 

técnica de patchwork, puderam vivenciar como resultado a transformação e o fortalecimento 

emocional, abrindo-se a novas perspectivas do fazer e, consequentemente, do ser. 

Para a descrição das participantes houve, inicialmente, uma pesquisa documental na 

obtenção de informações retrospectivas sobre o grupo de 2016 – dados em prontuário, relatórios 

institucionais, fotos e gravação dos depoimentos das participantes. Após a descrição, seguimos 

para a etapa do recrutamento para então dar início aos cinco encontros em que as entrevistas 

                                                
6 A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética das duas instituições envolvidas: PUC/SP e AACD. 
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ocorreram. Os dados foram obtidos pelos relatos e depoimentos das participantes e confecção 

de blocos em tecidos com técnica de patchwork, que será mais bem detalhada a seguir.  

O recrutamento ocorreu por contato telefônico (1) – informação de telefone obtida no 

cadastro em prontuário –, contato direto (2) – no período duas participantes frequentavam 

semanalmente a instituição – e contato via carta (1) – informação de endereço obtida no 

cadastro em prontuário – depois de não conseguirmos o contato por telefone em diversas 

tentativas em dias e horários alternados. 

 

4.2.2 APRESENTANDO AS PARTICIPANTES 

M. é a brincalhona do grupo. Sempre com bom humor consegue, com sua maneira 

extrovertida, contagiar as demais com descontração. Viúva, branca, 57 anos, sem filhos, 

aposentada, do lar, na época do primeiro grupo era a principal cuidadora de seu irmão com 

esquizofrenia. Ele residia em uma casa independente, no mesmo terreno da sua. Antes da 

amputação levava uma vida ativa, segundo ela, acostumada a fazer tudo sozinha. Frequentava 

uma igreja, na qual, além de participar das atividades religiosas, era a cozinheira responsável 

pelos eventos e trabalhos voluntários. Quando chegou à instituição, em 2016, tinha vergonha 

de seu corpo, sentia que sua vida “havia parado” e não conseguia perceber outras perspectivas 

a não ser deixar de fazer tudo o que amava. Ao longo de sua participação no grupo foi 

transformando a visão de si mesma, resgatando valores e percebendo novas possibilidades. 

Voltou a frequentar a igreja e a cozinhar, e no grupo conseguia incentivar as demais com 

histórias e brincadeiras. No final do grupo, em 2016, conta sua percepção: “A gente chegou de 

um jeito e agora a gente tá de outro!”; “[...] parece que a gente é um ET, a gente é diferente 

de todo mundo, não é? É verdade, você vê uma pessoa andando e pensa ‘poxa um dia eu já 

andei, agora eu tô aqui, uma imprestável, uma inútil’ [...] quando começou no grupo, cada 

história que vocês contavam, tinha um lado ruim, mas tinha um lado bom também, então quer 

dizer, a gente tá numa fase meio ruinzinha, mas tem solução! A gente não é 24 horas só de 

coisa ruim, de coisa boa também né, tem!”.  

S., negra, 75 anos, viúva, aposentada, sempre trabalhou em casa, cuidando dos afazeres 

domésticos e da criação dos filhos e netos. Coração do tamanho do mundo, mesmo ressentida 

com conflitos familiares e escolhas infelizes de membros de sua família, estava sempre de 

braços abertos para acolher, tinha dificuldade em dizer ‘não’. Abrigava em sua casa uma filha 

e netos que precisavam de sua ajuda. Chegou à instituição em 2016, com um quadro de 

depressão grave, iniciando acompanhamento individual na psicologia e acompanhamento 

médico com a psiquiatra da equipe. Além da amputação sofrida em 2011, havia se submetido a 
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um transplante de rim esquerdo em 2010, fazia tratamento para hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, problemas cardiológicos e visuais. Com grande desesperança e pouca vitalidade ao 

iniciar o grupo de patchwork, não conseguia enxergar saídas para a sua condição após a 

amputação. Ao final do grupo de 2016, retoma atividades de costura (fuxicos) e relata: “O dia 

melhor da semana para mim é o dia de hoje, que eu venho pra cá, os momentos que eu fico 

com as colegas aqui trocando ideia eu não tô pensando em coisa que não deve, as coisas ruins 

ficam lá longe da minha cabeça. Aqui eu converso, consigo dar um pouco de risada que eu não 

tava nem querendo mais rir nessa vida”.  

P., a mais nova do grupo, 52 anos, branca, trabalhava como enfermeira, aposentada há 

muitos anos devido a um quadro de Acidente Vascular Encefálico - AVE isquêmico (1999) em 

decorrência de um acidente automobilístico. Sofreu amputação em 2000 por complicações 

vasculares (trombose). Já havia passado por um processo de reabilitação prévio no Lar Escola 

São Francisco em 2002. Chegou a usar prótese, porém, por problemas no encaixe abandonou o 

uso. Procurou a AACD em outro momento de sua vida, visando a uma nova tentativa de 

protetização. Refere que sempre gostou de cuidar dos outros e nunca de si mesma. Em processo 

de separação conjugal recente, no decorrer do grupo de patchwork revelava conteúdos de 

desvalorização pessoal e rebaixamento da autoestima. Tem um filho que mora com ela, hoje 

com 20 anos. Ao longo do grupo conseguiu transformar a relação consigo, começou a se 

maquiar e a usar acessórios que não usava, além de desenvolver novas perspectivas 

profissionais. Ela também estava em acompanhamento individual no setor de Psicologia. Ao 

final do grupo de 2016 apresenta a sua percepção: “Chegou no meu psicológico, chegou no 

meu coração!”; “No paninho eu coloquei as minhas emoções. Ali ficou os meus problemas, eu 

senti isso. Senti, na hora que estava criando naquele paninho, eu estava criando uma solução 

para os meus problemas. [...] Melhorei graças a esse convívio”.  

N., negra, viúva, 80 anos. Reside com um filho de 40 anos, portador de paralisia cerebral. 

Ele era acompanhado na AACD quando criança, e ela a sua principal acompanhante e 

cuidadora. Sofria por esse filho não querer mais morar com ela em 2016. Muito simples 

culturalmente, mostrava-se tímida e observadora. Permitiu-se vivenciar o novo e começou a se 

abrir mais para a vida. Ao longo de sua participação no grupo, começou a fazer crochê, a dona 

do mercado perto de sua casa se ofereceu para ensiná-la um dia que foi fazer compras e 

comentou sobre o grupo de patchwork. Recebeu a oferta que a aceitou imediatamente. Ao final 

ela afirma: “O que eu estou fazendo de crochê vocês nem sabem!” E dá risada. 

Todas amputadas de membro inferior por etiologia vascular, realizaram tratamento via SUS. 

Durante o grupo de patchwork em 2016 estavam na fase pré-protética da reabilitação, com 
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prognóstico de protetizar, ou seja, de fazer uso de uma prótese. Participavam de outras terapias 

na instituição além do grupo de patchwork, como fisioterapia, fisioterapia aquática, terapia 

ocupacional e demais procedimentos no setor da Psicologia. 

No período da coleta da presente pesquisa duas participantes encontravam-se semanalmente 

na instituição: N. fazia fisioterapia duas vezes na semana com o objetivo de adaptação ao uso 

de prótese, além de acompanhamento psicológico, e M., mesmo após um ano da alta do seu 

tratamento de reabilitação, continuava a frequentar a instituição. 

 

4.2.3 ESCOLHA DAS PARTICIPANTES: POR QUE ELAS? 

As participantes foram escolhidas pelos seguintes critérios: mulheres, amputadas, em 

processo de envelhecimento. O interesse foi investigar os significados de saúde, reabilitação e 

velhice nessa etapa de suas vidas. Mulheres que vivenciavam um processo de exclusão social 

em diferentes níveis, não apenas marginalizadas pela dificuldade no acesso ao ‘ir e vir’ do 

trânsito social, pela amputação e condição socioeconômica, mas igualmente pela discriminação 

do âmbito interpessoal. A partir de valores sociais que consideram as diferenças e a diversidade 

como negativas. Todos os que escapam de uma lógica dominante de corpo, de saúde, de um 

bom envelhecer são de alguma forma marginalizadas. As vozes são caladas por discursos e 

práticas que as desconsideram. E o mais grave, muitas vezes elas mesmas incorporam valores 

reproduzindo discursos e ações que reforçam o preconceito e a exclusão.  

Mulheres estigmatizadas por conter as marcas da não conformidade com os ideais sociais 

valorizados. Tratadas como retalhos ignorados e desprezadas socialmente, no patchwork 

ressignificam lugares subjetivos, atribuem novos sentidos à vida pelo pertencimento e 

reconhecimento.  

 

Os movimentos de emendar, retalhar, recuperar, fragmentar, unir, costurar, 

compõem ações que, ao mesmo tempo que, operam uma obra artística – 

porque inventiva –, trazem o valor daquele trabalho que nos extrai, da alma, o 
melhor que temos, e se relança sobre nós como transformação de nossos 

farrapos. (RIZZO, 2008, p.62) 

 

A escolha das participantes ocorreu, em primeira instância, pelo interesse em olhar o outro, 

considerando-o sujeito com narrativa particular de vida que tem muito a dizer – não apenas com 

palavras. Desvenda-se esse universo abafado, com conteúdos que emergem das mulheres, em 

um espaço aberto que permite a troca, respeitando semelhanças e singularidades. Possibilita 

distintos olhares à velhice marginalizada, não pela categorização e normatização, mas sob a 
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perspectiva da força de vida que se encontra e se desenvolve em contextos adversos, resistências 

que dizem respeito a modos singulares da existência.  

Dos grupos de patchwork realizados na instituição, foi o único em que todas as participantes 

eram amputadas em processo de envelhecimento, fator importante de escolha dos sujeitos da 

pesquisa. 

 

4.2.4 ESCOLHA DA TÉCNICA: POR QUE O PATCHWORK? 

O patchwork é uma técnica que consiste na união de retalhos. Segundo Rizzo (2010), surgiu 

há milhares de anos, em vestimentas feitas de sobras de tecidos, nas imagens de faraós nas 

paredes das pirâmides, e na Idade Média, como roupas para proteção embaixo de armaduras de 

ferro. Eram feitas ainda colchas de retalhos para aquecimento. O patchwork teve primeiramente 

fins utilitários e posteriormente considerado artesanato. 

 

Foi uma técnica desenvolvida por mulheres, em uma época em que essas eram 
discriminadas e impedidas de uma participação maior na vida política e social. 

Observou-se que seus padrões acabaram por refletir desejos, sentimentos e, 

até mesmo, posições políticas, que se restringiam a essas manifestações. 
(RIZZO, 2010, p.143-144) 

 

O patchwork foi escolhido como técnica da presente pesquisa por centrar-se nos diferentes 

tecidos, texturas, cores e estampas, que podem estar juntos e formarem um todo. Uma maneira 

de trabalhar que não visa abafar as diferenças ou enquadrá-las em modelos predeterminados, 

pois na junção de tecidos em patchwork não há certo e errado, não se trabalha com reprodução 

de modelos, mas com a criação, ao usar as inúmeras possibilidades e trilhar o seu percurso 

singular. Um projeto terapêutico que visa enaltecer a singularidade em sua potência do existir.  

Na experiência de habitar um corpo amputado, as participantes vivem o estigma de serem 

diferentes do modelo de corpo estimulado pelos ideais sociais de beleza, de saúde e de um bom 

envelhecer. O estigma que causa exclusão e discriminação não é apenas sentido de fora, mas 

potencializado pela subjetividade do próprio sujeito, que incorpora os ideais e os reproduz como 

sendo a sua verdade. Elas mesmas sentem-se “estranhas”, não se reconhecem mais pelo que já 

foram, são atravessadas e confrontadas com o novo de si.   

Na experiência coletiva do patchwork podem atribuir sentidos a esse novo, olhar a si 

mesmas e ao que vivem de outra forma, reconhecer alguns aspectos, resgatando habilidades, 

mas também descobrindo distintos modos de fazer e ser. Afinal, o movimento da vida não 

comporta reversibilidade. Por isso, a escolha de retornar a um estágio anterior do corpo e da 
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saúde não é mais possível. O que se pode fazer é, a partir do novo contexto, criar um novo modo 

de viver o corpo, a saúde, a vida. É o que Canguilhem (2015) ensina em seu conceito de 

normatividade.  

Trabalhando as mãos, na costura do panô, a atenção, o planejamento e a memória, voltados 

a um fazer coletivo, abre-se um convite para sentir e viver o corpo de outra forma, em sua 

capacidade de afetar e ser afetado pelas forças que o atravessam. Vivenciando o novo que 

emerge do grupo, o processo está aberto às surpresas, à imprevisibilidade, e se exige não temer 

o caminho traçado, mas estar aberto ao que emerge, seguir o fluxo sem a pretensão do controle, 

deixar que a experiência fale mais alto, livres expressões do corpo, no fazer e desfazer dos fios 

de costura.  

Rizzo (2008), ao relatar sua experiência com o patchwork em sua dissertação, afirma que 

“uniram-se diversos indivíduos, linhas, forças, retalhos e, a cada situação, foi configurando-se 

um tecido/grupo que resultou numa potência para novos investimentos” (p.35). Isso ocorreu em 

nossa experiência com o primeiro grupo de patchwork. Mas não apenas investimentos nas 

propostas do grupo, mas igualmente investimentos na vida pessoal. Aquela que estava um tanto 

apagada começa a maquiar-se, ganhando mais cores nas expressões. A que havia desistido de 

seus sonhos, volta a cozinhar para a igreja. A que não costurava há anos volta a fazer os seus 

fuxicos em casa, e a que pouco falava no grupo começa a expressar ideias e compartilhar 

experiências. Via-mo-nos entregues ao movimento do grupo, em uma vivência coletiva. E nos 

transformamos. 

 

[...] um patchwork não se cria sem a diversidade, sem o confronto com as 

diferenças, sem a atenção e o cuidado com cada retalho, até que ele possa estar 

preparado para ligar-se aos demais. Também implica na abertura para novos 

retalhos, na potência de um trabalho que comporta o inacabado, ou na 
consciência de um tempo que não é o cronológico, que pode dilatar-se entre 

passado, presente e futuro. Mas, para que tudo isso ocorra, é preciso de um 

corpo que una, que tome a agulha e a linha, e enfrente uma costura que, talvez 
tenha que ser refeita, repetidamente refeita, até que possamos olhá-la e nos 

reconhecermos nela. (RIZZO, 2008, p.75) 

 

O enlace, a união, o cruzamento de linhas, entrar e sair do tecido, idas e vindas que formam 

uma correlação que interliga todas as partes. Para isso há que se considerar as características do 

tecido, consistente e ao mesmo tempo comporta uma flexibilidade, uma abertura que permite 

cruzamentos e arranjos que os atravessa. Assim podemos considerar o nosso corpo, dotado de 

matéria organizada e consistente, entretanto aberto às linhas que o atravessam, campo de afetos 

advindos de encontros diários.  
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Segundo Conti (2016), “mudar significa estar vivo” (p.29). A cada vivência nos 

modificamos, nos tornamos outro corpo. E no entrelaçar nos reinventamos, criamos modos de 

nos habitar e habitar o mundo, e isso se dá apenas a partir dos cruzamentos que construímos 

com o outro, nunca sozinhos.  

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: LINHA A LINHA, 

PASSO A PASSO, BLOCO A BLOCO 

O trabalho de campo pela técnica de Grupo Focal ocorreu em cinco encontros, em uma das 

salas do setor de Psicologia Adulto, local reservado da instituição AACD, Unidade Ibirapuera, 

São Paulo, mediante a leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXO II). E da autorização do uso de imagem e voz (ANEXO III). A pesquisadora foi a 

principal moderadora e facilitadora do grupo, e a arteterapeuta Márcia Gallo De Conti atuou 

voluntariamente, como moderadora assistente, auxiliando com a técnica escolhida de 

patchwork, além de anotações e observações pertinentes ao trabalho de campo. Além da 

gravação de áudio e fotos tiradas durante o trabalho de campo, anotações foram feitas após a 

finalização de cada encontro, como diário de campo da pesquisadora. O resultado final do panô 

na junção dos blocos em tecido, confeccionados a cada encontro, forneceu rica fonte de dados 

para análise. 

Cada encontro teve duração aproximada de duas horas, nas seguintes datas: 29/11/2018, 

23/01/2019, 30/01/2019, 13/02/2019 e 20/02/2019.  

Em relação às participantes, das quatro convocadas para compor o grupo, uma (N.) não 

conseguiu participar devido a problemas com transporte e falta de acompanhante nos horários 

agendados. No primeiro e segundo encontros estavam presentes duas participantes (M. e S.), 

pois ainda não havíamos conseguido, por telefone, o contato com a terceira (P.), e estávamos 

aguardando a resposta da carta enviada à sua residência. Conseguimos o contato somente após 

o início da coleta, não conseguindo participar do primeiro encontro. Por motivo de exame 

cardiológico agendado no mesmo dia não conseguiu estar presente no segundo encontro. Para 

ela, a proposta foi explicada e a leitura e assinatura dos termos foram feitas em encontro 

individual antes do início de sua participação. No terceiro, quarto e quinto encontros estavam 

presentes as três participantes (M., S. e P.). 

No primeiro dia, além da apresentação da proposta da pesquisa, houve um reencontro entre 

as participantes e terapeutas após aproximadamente dois anos de encerramento do grupo de 

patchwork. O objetivo foi investigar como estava a vida após a alta do grupo, o que estavam 

fazendo, como estavam a rotina e as relações. O momento foi considerado uma reavaliação e 
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revalidação das transformações advindas da experiência coletiva que compartilharam em 2016. 

Estivemos atentas às elaborações, atitudes, estilos de vida de cada uma.  

O segundo, terceiro e quarto encontros tiveram como objetivo a construção dos blocos7 de 

tecidos com os respectivos temas: reabilitação, saúde e envelhecimento. Orientamos que a 

expressão, no primeiro momento, não seria verbal, mas pela arte, na construção de cada bloco, 

livres para escolher entre o material apresentado, como fazíamos no grupo de patchwork em 

2016.  

Ocorreram sensibilizações sobre os temas visando facilitar e contextualizar as produções. 

Em seguida, levantávamos questões que norteavam a proposta de criação dos blocos e, nesse 

momento, centrávamo-nos nos discursos e expressões não verbais, risadas, choros, escolha de 

tecidos, criando formas e arranjos. Cortando e colando, construíam seus blocos, e durante e 

após a finalização da etapa, discutíamos sobre o que havia sido produzido, sobre os significados 

pessoais dos temas. A cada novo encontro retomávamos como havia sido o anterior, acolhendo 

relatos sobre a experiência, para depois iniciarmos a proposta seguinte. 

O segundo encontro teve como tema a reabilitação (bloco-reabilitação). Por ser um tema 

de fácil compreensão por estarem na instituição e terem passado um longo período em processo 

de reabilitação, logo no início do encontro surgiu a proposta de construção do bloco, com a 

seguinte questão: ‘pensando na experiência de vocês na AACD, o que significa reabilitação 

para vocês?’. Na confecção dos blocos e após o término, discutíamos sobre o tema, o que fora 

produzido e os sentidos de reabilitação para cada uma. Antes de nos despedir, para o término 

do encontro, lemos Rubem Alves: 

 

Eu quero desaprender para aprender de novo. 
Raspar as tintas com que me pintaram. 

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos. 

(ALVES, [2019]) 

 

O terceiro encontro centrou-se na saúde (bloco-saúde). Primeiramente houve a 

sensibilização para introduzi-las no tema, solicitando que fechassem os olhos por alguns 

minutos e sentissem o corpo, prestando atenção na respiração, nas sensações, nos afetos, 

lembrando experiências com o corpo, no que ele já lhes havia proporcionado e no momento 

atual. Ao final da sensibilização solicitamos que abrissem os olhos e introduzimos a proposta, 

                                                
7 Segundo Conti (2016), bloco é o termo utilizado na técnica de patchwork. Costuram-se pedacinhos de tecido 

formando determinado desenho (CONTI, 2016, p.18). 
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deixando evidente que não haveria respostas certas ou erradas, mas a percepção de cada uma 

diante das vivências.  

A proposta do bloco ocorreu a partir do seguinte questionamento: ‘pensando em sua própria 

experiência de vida, o que é saúde para você?’. Nosso papel foi facilitar a compreensão e a livre 

expressão das percepções, na transposição das mesmas para a escolha dos materiais, como 

representariam essa saúde no bloco, quais cores utilizariam, formas e composições. Após o 

término da confecção dos blocos foram solicitadas a falar sobre as produções e os significados 

de saúde. 

O quarto encontro teve como tema o envelhecimento (bloco-envelhecer). Como recurso 

de sensibilização utilizamos a música “Tocando em frente” (SATER, [2019]), que todas 

conheciam. 

 

Ando devagar 

Porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte 

Mais feliz, quem sabe 

Só levo a certeza 

De que muito pouco sei 

Ou nada sei 

Conhecer as manhas 

E as manhãs 

O sabor das massas 

E das maçãs 

É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Penso que cumprir a vida 

Seja simplesmente 

Compreender a marcha 

E ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro 

Levando a boiada 

Eu vou tocando os dias 

Pela longa estrada, eu vou 
Estrada eu sou 

Conhecer as manhas 

E as manhãs 

O sabor das massas 

E das maçãs 

É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora 

Um dia a gente chega 

E no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 

Conhecer as manhas 

E as manhãs 

O sabor das massas 

E das maçãs 

É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Ando devagar 

Porque já tive pressa 
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E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 

 

 Após a música, propusemos a construção dos blocos a partir da pergunta: ‘o que é o 

envelhecimento para vocês?’. Deixamos livre a expressão das produções.   

 O quinto e último encontro foi destinado ao encerramento do grupo, com o tema da 

Vida. Houve uma devolutiva sobre o processo do grupo, propostas, produções, e no encontro 

ouvimos as percepções quanto à vivência coletiva compartilhada. Para iniciar a junção dos 

blocos com os tecidos pela costura, questionamos: ‘o que a saúde, a reabilitação e o 

envelhecimento têm em comum?’. Trouxemos a proposta de unir os blocos com tecidos 

escolhidos por todas, pela costura com a técnica de patchwork. Para terminar, em 

agradecimento lemos o poema “Sou feita de retalhos” (PIZZIMENTI, [2018]). 

 

Sou feita de retalhos. 

Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. 

Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. 

Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior… 

Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade… 

Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. 

E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte 

da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados… 

Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. 

Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem parte da minha vida e que me permitem 

engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. 

Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas 

histórias. 

E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um imenso bordado de ‘nós’. 

 

Os materiais utilizados para a confecção dos blocos e panô foram tecidos de algodão de 

estampas variadas; tesouras para tecido; cola de tecido; um pacote de agulhas n°9 e n°16; um 

pacote de agulhas para máquina de costura n°14; pacotinhos de lantejoulas de cores variadas; 

fitilhos; laços; brilhos adesivados variados; caixinhas de alfinetes grandes; tule branco; canetas 

hidrográficas coloridas, caixinha de retrós de linhas branca; desmanchadores de costura; 

algodão cru (para base dos blocos), máquina de costura. 



69 

 

Cada encontro foi gravado – por duas fontes de gravação, um celular e um gravador –, 

e os dados posteriormente transcritos. Além da gravação, os encontros foram registrados por 

fotos e vídeos e também escrito um diário de campo com o registro de informações e impressões 

relevantes à pesquisa, como posturas, gestos, expressões, tom da fala, reações, silêncios, 

interações, olhares. 

Os encontros foram permeados de afetos e risadas. O vínculo foi o fio condutor, 

permitindo que cinco mulheres se disponibilizassem e se permitissem experimentar o encontro, 

potencializando afetos, compartilhando lembranças, construindo histórias. No processo, ao 

confeccionar os blocos, costuravam a si mesmas, nas linhas de suas existências. 

A partir de agora passaremos a nos aproximar das singularidades, múltiplas vozes, 

múltiplas expressões, pelo processo de confecção dos blocos, na proposta da pesquisa, mas, 

principalmente, de criação na – e da – Vida.  
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CAPÍTULO V: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 

 Passamos a correlacionar os depoimentos capturados nos cinco encontros com as 

participantes, analisando-os a partir do referencial teórico. Utilizamos o termo “bloco” para nos 

referir ao conteúdo elaborado coletivamente, a cada dia. Além dos depoimentos, há imagens 

que ilustram as diferentes etapas da experiência coletiva e produções. Aos blocos vamos nos 

referir como: bloco-reabilitação, bloco-saúde e bloco-envelhecer. No último encontro, a 

confecção do panô final com a junção de todos os blocos pela costura com retalhos de tecidos 

formando o patchwork.  Em alguns momentos reorganizamos as falas visando a uma 

compreensão clara de seu conteúdo, com o cuidado constante em manter a originalidade das 

expressões e discursos, pois acreditamos que o mais importante é o que elas próprias 

apresentam das vivências, pelo verbal e pelas demais formas de expressões do corpo.  

 Para nos referirmos às participantes, optamos por utilizar nomes de cores preferidas na 

escolha particular dos tecidos, relacionando-os a elementos da natureza que simbolizam os 

conteúdos apresentados.  

M. passou a ser Amarelo-sol, cor presente em suas produções, como a estampa da 

borboleta voando, referindo-se à transformação e à liberdade: ser dona de si. Como os raios do 

sol, seu humor e descontração contagiaram o ambiente.  

S. se transformou em Verde-florido, pois utiliza a cor verde e o estampado na escolha 

dos tecidos. Gosta de se referir ao colorido, o que simboliza ainda o seu próprio florescer, 

processo que acompanhamos, ao longo do tempo, como o desabrochar das flores. Aos poucos 

se descobriu e se expandiu. 

P. foi Água-marinha. Apesar de muito usar o vermelho, escolhia o tecido com diferentes 

tons de azul para costurar a junção de seus blocos. Tomada por questões afetivas, recortou 

tecidos no formato de corações, em experiências de novas descobertas e sentimentos de perdão. 

O mar e as águas, símbolos dos afetos, estão em constante movimento, incorporam e criam 

vivências, conferem sentidos, acolhem a calmaria e as tormentas da alma. 

A pesquisadora principal será pesq.1 e a arteterapeuta, como pesquisadora auxiliar, 

passará a ser chamada de pesq.2. 

 

5.1 O (RE)ENCONTRO 

Após transcrever as gravações, algo familiar estava presente. Concluímos, mais tarde, que 

fortes vínculos se forjaram nos acolhimentos iniciais. É como se após curtas férias, retomassem 

e atualizassem assuntos pendentes. Se por um lado davam continuidade, por outro, algo único 
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acontecia. Nos títulos incluímos nova grafia (re) para registrar descobertas compartilhadas e 

unicidade de cada experiência que não se repetem, mas são formas singulares. 

No primeiro encontro estavam presentes duas das três participantes: Verde-florido e 

Amarelo-sol.8 Foi-lhes apresentada a proposta da pesquisa, assinatura do TCLE e termo de 

autorização de uso de imagem e voz.  

Procuramos, ao reatar o contato, introduzir perguntas-provocativas que nortearam o nosso 

encontro: 

 Como estava sua vida naquele momento? 

 Quais percepções tinham em relação à participação no grupo de patchwork de 2016 

dentro do contexto da reabilitação. Sentiam que o grupo havia contribuído? Se sim, com 

o que? Se conseguiram levar para a vida essas contribuições, mesmo após a alta? 

 

Iniciaram com grande entusiasmo ao aceitar a proposta de pesquisa. 

 

Verde-florido: Acho ótimo! 

Amarelo-sol: Estou à disposição! 

 

A amputação, hipertensão, diabetes e cataratas não impediram a presença e o encontro 

propriamente dito. De onde vem o entusiasmo? Nem a alta das terapias, nem as novas normas 

institucionais – a catraca – as barraram. Pleiteiam o Atende9, usam Uber ou carro próprio para 

comparecer. Amarelo-sol relata ter dado depoimento no curso de amputados para pacientes e 

familiares e ter participado de um grupo focal como etapa para acreditação da instituição, com 

o objetivo de investigar com os pacientes opiniões e percepções em relação à humanização no 

tratamento. 

A instituição está associada a acolhimento, relações, convivência, consolidação de nova 

rotina; o espaço da recepção de terapias torna-se, além de lugar de espera, local de construção 

de vínculos. A instituição se torna lugar de encontro de si, na relação com os outros. 

 

                                                
8 A terceira participante (Água-marinha) respondeu ao contato por carta somente após o início dos encontros. 
9 O Atende é transporte gratuito oferecido pela Prefeitura de São Paulo a pessoas com deficiência física, gerenciado 

pela SPTrans. “O serviço foi implantado em maio de 1996 e tem o objetivo de transportar pessoas com deficiência 

física com alto grau de severidade e dependência, impossibilitados de utilizar os meios de transporte público para 

a realização de tratamentos médicos, estudos, trabalho e lazer”. Disponível em: < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/noticias/?p=166838 >. Acesso em 03 

jun. 2019. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/noticias/?p=166838
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Amarelo-sol: Mas olha, eu gosto de vir aqui, viu, não vou mentir não, se eu cancelar (referindo-

se ao transporte Atende) vai com muita dor no meu coração. [...] A gente conversa, a gente 

brinca, a gente chega aqui chateada. [...]. Então assim, né, quando eu venho aqui dia de terça-

feira, nossa, menina, eu fico assim renovada, sabe assim? Aí eu falo, meu Deus, meu problema 

é grande, mas o dela é um pouquinho maior. O seu, você não tem, ela tem também, né? Aí a 

gente vai conversando e vai vendo, né, que a gente tem jeito, né? (risos). Que a gente dá um 

jeitinho sempre, né?  

 

Os encontros semanais ampliaram possibilidades de convivência, propiciando a criação 

de novos vínculos de amizade. 

 

Verde-florido: Ah, depois da alta eu senti um pouco, porque eu tava aqui toda semana, né, eu 

arrumei muitas amigas aqui [...]. Arrumamos um grupo de amigas e enquanto não tava fazendo 

nada nós tava, bem dizer, bagunçando um pouco, né...? (risos). E nós sentia muito bem, pelo 

menos eu, né? Nós encontrava com as colega, aí eu não via o dia de chegar terça-feira, que 

era pra mim vim, mesmo o dia que eu não tinha nada com você (falando com pesq.1), nem com 

a fisioterapeuta, nem com ela (apontando pra pesq.2), mas eu vinha pra ficar com as colega, 

né...? 

 

 Elaboram lutos. 

 

Amarelo-sol: Mas, quando terminar, terminando, terminou. (risos) 

  

Ao mesmo tempo compartilham trocas afetivas. 

 

Amarelo-sol: Aí, quando eu vou atravessar assim a Avenida do Estado (risos), sempre tem 

pessoas que atravessam, né? Aí eu encosto assim perto, se for homem, eu escolho os bem 

bonitão e falo, posso atravessar com você? Posso! Aí, ‘tchufi’ (gesto com as mãos)! Agarro 

assim no braço e atravesso! 

  

A atual limitação se torna ferramenta de aproximação amorosa. 

 

Amarelo-sol: ‘... eu não tenho marido, sou sozinha, sou largada.’  

- Aí ele: ‘não, não acredito, uma mulher bonita dessa?’ Eu falei: ‘ah’ (risos)         
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- ‘Uma mulher bonita dessa sozinha, sem dono, você não tem dono?’  

Eu falei: ‘tenho, Deus é que é meu dono!’ Aí a gente foi conversando.  

 - Aí ele pegou e falou, ‘ó, vou cobrar o mesmo preço, mas eu vou dar uma volta maior para 

conversar com você’. Aí a gente foi conversando ... Ele lá e eu no passageiro. 

 - Aí ele pegou e falou para mim assim, ‘como eu faço para conversar com você? Eu gostei de 

você, tal’. 

  

Flertar lhe faz bem. 

 

Amarelo-sol: Aí, foi um negócio assim que mexeu, assim, sabe? Não sei te explicar o que foi, 

não sei te explicar o que foi aquilo. Aí a gente conversou né, tal, aí ele falou assim: ‘dá o 

número de seu telefone’, né, aí eu dei o número de telefone. Como eu não estou enxergando 

muito bem, eu nem vi digitando, digitando não, teclando, né? Aí o meu telefone tocou e era ele 

mesmo ligando para mim. Aí ele falou, ‘ó, pelo menos o número do seu telefone você não 

mentiu, como eu faço para te ver?’ Eu falei, ‘ué, você não tá me vendo?’ Aí já comecei a levar 

para outro lado, entendeu? Você já está me vendo, né, tal, tal, ‘não hoje eu vou assistir jogo lá 

na sua casa’. Eu falei ‘ah, mas não vai mesmo’. Ele pensava que eu morava na rua onde eu 

peguei o táxi, o Uber, mas não era, era na rua de lá. Ele falou, ‘ó, já estou aqui pertinho da 

sua casa, como eu faço pra ir? Dá o número que eu estou indo aí’. Eu falei, não, eu falei ‘eu 

já estou na minha casa, eu já cheguei na minha casa’. Ele ‘caramba, eu estou aqui no Carrefour 

esperando você sair’, mas eu estava dentro do Carrefour, eu não tinha chegado à minha casa 

ainda, com medo dele, né? 

 

Ultrapassando a desconfiança, se permite outra imagem de si. 

 

Amarelo-sol: Aí ele ligou e eu falei, não, falei ‘hoje não, na minha casa não’. Aí todos os dias 

ele ligando, sabe. ‘Você vai é para onde? Ó, se quiser sair, agora, a partir de hoje você tem 

um motorista à sua disposição’. O cara tem 50 anos e eu 57. Aí ele ‘ah, você é não sei o quê’. 

Eu falei, ‘olha, não adianta, você não fala nada para mim porque eu tenho espelho na minha 

casa’. Eu falei ‘você está vendo que eu sou amputada?’. ‘Não’. ‘Você tá vendo que eu estou 

cega?’ ‘Que eu... você está vendo que eu sou amputada?’ Ele ‘Não’, ‘Você está vendo que eu 

sou gorda?’, ‘Não’. ‘Você está vendo que eu sou velha?’, ‘Não’. Eu falei, ‘então você está pior 

do que eu, vamos para o Cema para você se tratar, porque você está pior que eu!’ (risos). Ele 

falou ‘Amarelo-sol, não é isso que eu quero te falar, eu estou vendo tudo isso que você está me 
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falando’, ele falou, ‘só que você chamou a minha atenção’. Aí eu peguei e falei, depois, aí ficou 

passando umas cantada, né, que nem eu falei para pesquisadora 1. Aí eu falei, ‘tá, então tá 

bom’, falei ‘vem aqui na minha casa, vamos ver’. Aí, a gente se beijou, se abraçou. 

 

A experiência aumentou a força de vida, abrindo caminhos… o olhar e interesse do 

outro possibilitando um novo olhar para si. 

 

Amarelo-sol: Ichii, me mostrou assim que eu estou viva, sabe, assim? Uma coisa que eu jamais 

pensei que ia acontecer. Um homem se interessar por mim? Não importa, foi ali, momento, sei 

lá, mas nunca, jamais, eu falei, magina! [...]. Me achei, né, filha! (risos). [...]. Ah, mudou tudo, 

agora... 

 

Reconhecer e se permitir o prazer. 

 

Amarelo-sol: Ah, agora eu me vejo assim que (risos), ah, eu me vejo assim, não vou mentir, eu 

me vejo assim, sabe, que eu tenho chances se eu encontrar um cara assim, que se interessar 

por mim, eu tenho chances, pô, foi prazer, entendeu? Meu, dele, entendeu? Foi bom pra mim, 

você entendeu? Foi bom! 

 

 Experiência que não achava mais possível, reconhecendo sua atual condição, 

incorporando o estigma das marcas de seu corpo. 

 

Amarelo-sol: Não, não é que é mentira, mas eu tô olhando ali no espelho, né, eu tô vendo, pô, 

eu já tenho idade, sabe, eu sou gorda, sabe, tô amputada, pra tirar prótese, põe a prótese, né? 

 

O depoimento de Amarelo-sol suscita lembranças a Verde-florido. 

 

Verde-florido: Eu tenho 30 anos que eu sou viúva, logo que meu marido faleceu, dali uns dois 

anos começou a aparecer muito pretendente, mas eu sempre... como eu tinha ainda meus 

meninos ainda pequenos, sabe aquele negócio, ai, vai casar de novo, vai brigar de novo, né, 

tinha as menina e sempre tem aquela...‘tem filho, não dá certo, não dá certo’, e a idade foi 

passando, né, eu fiquei viúva tava com 40 anos, né, hoje eu tô com 75 anos, então eu fui... eu 

falo, caramba, quando era nova eu deixei passar, agora mesmo que apareça eu não quero 

nada, não, eu me sinto bem com outras coisas. [...] que às vezes eu gosto de fazer dentro da 
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minha casa, às vezes quando eu gosto de passear com as minhas famílias, chamam eu pra ir 

pra algum lugar, eu vou. 

 

Agora consegue dizer ‘não’, estipular limites, respeitar o próprio espaço e desejo, não 

se responsabilizando pelos problemas alheios, podendo experimentar um sentimento de 

liberdade. 

 

Verde-florido: Vez em quando têm os problemas familiar, mas você sabe, quem que não tem, 

né? Quando a família é grande sempre surge alguma coisa, né? Eu falo ‘não venha me 

atormentar, se vocês aprontarem, vocês aprontam pra lá! Me deixa em paz!’ (risos). [...]. ‘Mas, 

mãe, você não sabe o que que eu vou falar’, eu não quero saber, não sei o que você for falar, 

se for coisa pra me irritar, deixar nervosa. [...]. É melhor não falar! Não, não, não. Ah, então 

agora estão assim, ó, maneirando. [...]. Primeiro a minha vida era passar nervoso, ficar 

chorando e ficar falando e.… aí, eu falei, que isso? Chega! Chega mesmo, eu falei, olha, não 

quero ninguém aqui na minha casa. Tinha aquela que morava comigo, falei não, não, trata 

mesmo de fazer as pazes com o seu marido e voltar com ele. Aí um dia ele chegou lá, eu falei 

‘ó, você veio aqui?’, ‘é, vim’, começaram os dois a brigar lá dentro e eu falei ‘você quer fazer 

um favor pra mim? Pega você e sua mulher e vai brigar lá na rua’ (risos).... Ó, minha filha, 

parece que eu fiz um bem, já são oito meses juntos lá e, se brigam, se não brigam, se matam, 

se não matam. [...]. Eu não quero nem saber! Eu só fico sabendo de longe. 

Pesq.1: Cuidando da sua vida, né, Verde-florido? 

Verde-florido: É, lógico!  

 

A costura aparece na construção de sua própria roupa, na estética de sua existência. Não 

se adequar à roupa padronizada, mas elaborar sua própria maneira de habitar os tecidos, 

resistindo aos modelos postos, exercendo a criatividade e a liberdade de ser. 

 

Verde-florido: ... tô mexendo assim com agulha e a linha, mas arrumando blusa minha, que às 

vezes eu não acho que ela tá boa, eu abro aqui, coiso aqui (mostra a blusa no corpo). Às vezes 

eu compro uma blusa e começa a apertar por causa da barriga, eu abro ela até aqui, põe aqui, 

põe lá (risos). Abro, emendo. Às vezes a minha comadre fala assim: ‘o que você está fazendo 

aí?’, aí ei falo, essa blusa tá me pegando aqui, ó, ela fica assim (mostra no corpo), e vai 

enrolando, né, por causa da barriga, aí eu abro aqui (aponta a lateral da roupa), faço barrinha 

aqui, abro ali, às vezes se é de manga, eu corto um pedaço da manga. (risos) E assim eu vou. 
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Atuais limitações não a impedem de fazer o que gosta.  

 

Pesquisadora 1: E você está cozinhando? Voltou a cozinhar? 

Verde-florido: Tô. Tem vezes que eu não fico muito na beira do fogão porque o médico pediu, 

né, o da oftalmologia pediu pra mim não ficar muito, por causa... problemas com a visão, por 

causa do calor e porque é perigoso me... mexer com água e cair, né, em cima de mim. [...]. Mas 

aí tem coisa que eu mesmo preparo na mesa, tempero as coisas, quando a minha neta chega 

ela liga o forno, o fogão e.… só põe pra cozinhar. 

 

Quanto a prótese, Verde-florido está conseguindo usá-la bem em casa, mas com o 

andador, porém sente dores nas costas. 

 

Verde-florido: A prótese tá bem, o que não tá bem é que eu tô com problema na coluna, menina, 

ai meu Deus! Eu ando dentro de casa, numa boa com ela, entendeu? [...] com o andador, sem 

o andador eu não consigo andar. Mas eu estou com dor, assim, na, na.... [...] fica bem aqui, 

assim (aponta no corpo - coluna), parece que tem uma agulha.... Mas como agora eu vou pegar 

outra também. Hoje eu vou pegar a outra, né? (referindo-se à nova prótese). 

 

Amarelo-sol relata como se sente com o uso da prótese. Pegou a nova, entretanto prefere 

usar a velha... 

  

Amarelo-sol: Eu peguei a nova. 

Verde-florido: Ela tá bem, né! A Amarelo-sol nem parece que tá com a prótese! 

Amarelo-sol: É, tô com a nova, mas a nova eu não gostei muito, não. [...]. Porque aperta um 

pouco o coto, sabe, não é assim folgada igual essa (aponta para a prótese velha que está 

usando), porque essa daqui eu ponho seis meias. [...]. Não pode, porque tá muito largo, né? 

Pesq. 1: Essa é a nova, Amarelo-sol?  

Amarelo-sol: Não, essa é a velha. Mas a outra pega um pouco, então eu tô usando assim, 

quando eu vou pra igreja, agora pra mim ficar assim no dia a dia eu tô usando essa. 

Verde-florido: Tá usando essa. Mas você consegue andar bem?  

Amarelo-sol: Consigo. 

Pesq. 1: Fazer suas coisas? 
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Amarelo-sol: Não tenho problema, não. Eu só ando de muleta quando eu vou pra rua, assim. 

Mas na minha casa, na igreja, eu vou sem.  

 

A comunidade religiosa é para ambas uma fonte de suporte e socialização.  

 

Amarelo-sol: Na igreja, a mesma coisa. [...]. Toda semana, toda semana. [..]. Por enquanto 

eu tô indo só de domingo, eu consegui o Atende, me leva de manhã, né, e aí me pega, eu vou 8 

horas, 11 horas da manhã, à tarde eu vou de ônibus, e um irmão me traz, então, eu vou duas 

vezes no domingo. Sábado passado eu fui pra igreja, que teve um acidente lá, o meu sobrinho 

de 17 anos quase morreu, e aí eu falei, não posso ir no hospital, que tá lá no PS Tatuapé, eu 

vou pra igreja orar, né, pra Deus, né, aí fui pra igreja, então eu vou. Às vezes eu vou de quarta-

feira, mas não assim toda semana, entendeu? Mas agora domingo toda semana eu vou, e 

sempre que tem alguma coisa... ah! A igreja viajou pra Campos de Jordão e eu fui junto. Foi 

uma delícia! Amei! Amei! Sabe? Tinha umas escadas lá, um monte de coisa, mas aí todo mundo, 

todo mundo se.... as irmãs, né, todo mundo me ajudou, subi, desci, desci, subi. Foi muito 

gostoso. [...]. Não posso falar nada assim que o povo já quer me ajudar, já quer resolver, já 

quer... sabe? Eu tô, dessa parte aí, graças a Deus, é uma igreja unida, assim, sabe? [...]. É 

pequena a igreja, mas é unida, né? 

 

Verde-florido: Eu vou lá perto da minha casa. [...]. Não vou sempre, sempre, sempre, porque 

pra ir sozinha não dá, né, e sempre tem... aquele negócio, não é tudo que tem vontade de ir, 

né? Então, às vezes, eu dependo um pouco de ir, às vezes eu vou com a minha nora, que ela vai 

comigo, né? 

 

Refletem sobre as transformações no processo de reabilitação, troca e identificação com 

os novos vínculos de amizade. Após a alta compartilham rotinas, relações, estilos de vida. 

 

Verde-florido: Ah, eu vou te falar a verdade, antes de eu entrar aqui eu me sentia um lixo.... 

Eu falo a verdade, eu me sentia, Deus me livre, eu não sabia... eu acho que eu parecia uma 

parasita, assim, ó, que não... eu não dava nada pra mim não.... Vivia direto chorando, nervosa, 

não podia ver ninguém, olha, às vezes só… fechava a janela do meu quarto, fechava a porta e 

ficava quieta no meu quarto, não queria conversar com ninguém... As vizinhas às vezes falavam 

pra minha filha, ‘cadê a sua mãe, fulana?’ ‘Ai, a minha mãe tá dormindo’, eu não tava 

dormindo nada! (risos). Eu tava dentro do quarto com a televisão ligada, eu não queria, sabe? 
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Quando você não está a fim de ficar conversando com as pessoas, né? Aí não, aí quando eu 

comecei a fazer o tratamento aqui, no começo não foi… foi bem chata mesmo viu, porque ela 

mesma (aponta para pesq.2), como foi a primeira vez que eu fiquei com ela, eu não me sentia 

assim... eu via as meninas conversar, ai, meu Deus, será que quando eu abrir a boca pra falar 

alguma coisa... porque todo mundo é alegre, todo mundo fala e todo mundo tá igual eu assim, 

né? E eu achava que era só eu, mas quando eu vim aqui que eu vi que... que às vezes tinha 

alguém mais pior do que eu, eu melhorei bastante, graças a Deus eu melhorei, e cada dia que 

eu vejo eu melhoro mais, eu dou muito graças a Deus que eu tô viva, que às vezes muitos 

nem...né? Eu tô bem e quero melhorar mais, que nem agora, vou operar a visão depois vou 

começar o tratamento dentário, né? Que eu tava fazendo aqui, né, aqui no centro, tudo aqui. 

 

Além da percepção de si, transformações ao longo do tempo, Verde-florido, motivada, 

apresenta perspectivas futuras. Deseja uma “nova” prótese! 

 

Verde-florido [sobre o tratamento odontológico]: É, agora eu vou me preparar pra mim colocar 

a prótese.... Que vai ter que colocar a prótese também! (risos). 

Pesq.1: Isso é importante, né, tá se cuidando, tá pensando nos planos do que você quer, não só 

pensando, mas fazendo, né, as coisas que você quer. 

Verde-florido: É, agora tratando da minha vista, eu já vou partir pra outros planos. 

Pesq.1: Ótimo! E agora, quer papo com as pessoas? Ou ainda não quer papo? 

Verde-florido: Não, agora eu já converso (risos). 

(todas riem) 

Pesq.1: Agora não quer mais ficar tão... tão em casa sozinha? 

Verde-florido: Não, não, agora já tem... aquelas vizinhas que sempre teve antes unidas, elas 

vão na minha casa, às vezes eu fico lá na sala, assim, conversando, tem aquelas que gostam de 

vender as coisas, vai lá, me oferece, ‘ai, mas eu sei que você gosta, não sei o quê’, outras vão 

lá me dar as coisas. Então a gente, né... [...] como eu moro em prédio, então sempre tem pátio, 

né, elas, ‘ai, desce lá embaixo, eu te ajudo a você descer!’, quando eu tô com vontade de descer 

eu peço pra minha neta descer eu, né, aí eu fico no pátio, já, aí eu fico lá, a gente conversa, 

troca ideia, mas quando eu vejo que tá começando a ficar aquele monte de mulher, eu falo ‘ó, 

gente, faz favor de me levar pra dentro, que eu já...‘ (risos). 

 

Aprendendo a respeitar o seu tempo e desejo. 
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Verde-florido: É, eu fico às vezes e converso, né? Às vezes quando eu chego do hospital assim, 

que é durante o dia, como às vezes tá um dia bom, que não tá calor nem frio, às vezes eu fico 

lá embaixo, tomando um pouco de sol, conversando com aquelas vizinhas que gosta, ‘ai, você 

tá aí? ’ Elas olham, ficam olhando pela... coisa (risos)... Pela câmera! Vê que eu tô lá! [...], ‘ai 

você não sai! Graças a Deus você tá aí...’ aí, eu saio um pouquinho. [...]. Fica trocando ideia 

e elas perguntam, né, ‘como é que você tá indo na AACD? Como que tá, como é que é?’, fica 

perguntando, né, eu falo, ai, eu tô bem, graças a Deus, por que... eu falo a verdade, se não 

fosse a AACD eu não sei o que seria de mim não, porque eu não ia conseguir pelo menos andar 

do jeito que tô andando, trocar ideia, eu falei, não é tanto... falei, e a amizade que eu peguei 

com as minhas colegas que são todas iguais a mim, né, que tem sempre aquelas que alegra, 

que fala aquelas piadas, né, Amarelo-sol? (risos). 

Pesq.1: Que fazem umas piadas, né, Amarelo-sol? Faz a gente rir. (risos). 

Pesq.2: Abrem a torneirinha do besteirol de vez em quando, é bom, né?! (risos) 

Amarelo-sol: Isso que é bom!  

Verde-florido: Isso é verdade! 

 

O bom humor que abastece a alma e os laços que se criam e se fortalecem na vivência 

compartilhada da reabilitação se sustentam ao longo do tempo, não apenas entre elas, mas com 

os profissionais da instituição. As relações de afeto e incentivo que permitem vivências de troca, 

resgatando sentidos, fortalecendo narrativas, proporcionando novas experiências...  

 

Amarelo-sol: Nossa, quando eu entrei aqui na AACD, eu era acabada, né? Não tinha... 

Verde-florido: Acho que todo mundo entra acabada, né? Acho que todo mundo. 

Amarelo-sol: Não tinha perspectiva de nada não, magina! Só chorava, de manhã, de tarde, de 

noite, qualquer hora, o povo ia lá em casa, era uma choradeira. Depois eu falei, ‘não, ué, tô lá 

na AACD, todo mundo é alegre’, aí comecei, né, nas fisioterapias, foi indo, foi indo, hoje eu... 

totalmente diferente. 

Verde-florido: Eu lembro da A. (fisioterapeuta), que olhava pra minha cara e falava ‘que que 

você tá com essa carinha assim?’ 

Amarelo-sol: Então! É! 

Verde-florido: Então, ela começou a falar comigo, eu me apeguei, assim, tanto com ela, né, 

que ela é uma menina alegre, né? [...]. Então eu me apegava tanto com ela. Ela falava assim, 

‘por que você está com essa cara triste? Por que você está assim?’  

Amarelo-sol: É verdade! 
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Verde-florido: E ela me pôs muito pra cima... Ela me levantou bastante, então. [..]. Graças a 

Deus, eu encontrei gente muito legal aqui.  

 

Reavaliando a participação no grupo de patchwork de 2016, recordam e compartilham 

percepções da experiência coletiva. Verde-florido ressalta a importância da escuta e 

acolhimento. 

 

Verde-florido: Ah, aquele negócio que a gente fazia, né, as ideias, as conversas que a gente... 

que vocês passavam, assim, a gente se sente bem, né, com uma palavra amiga, uma palavra 

que levanta a moral da gente, né, que a gente vê que alguém lembrou que a gente... entendeu? 

Então, eu me senti muito bem. 

Amarelo-sol: É, eu também, né?! Também foi assim, também... 

 

O desejo de continuar o grupo, reconhecendo a potência do encontro. 

 

Verde-florido: Um dia eu falei... não sei se a Amarelo-sol lembra, eu falei pra Amarelo-sol 

‘nós vamos receber alta, essas pessoas podiam resolver alguma coisa pra nós fazer pra nós 

não sair daqui!’, né? 

Amarelo-sol: É, é verdade, toda vez a gente falava! É, vamos continuar o grupo! É, a gente 

sempre falava! (risos)  

Verde-florido: Vamos continuar! (risos) 

Amarelo-sol: É verdade! 

Verde-florido: Eu falei pra ela, ai, meu Deus, quando a gente sair daqui, tiver alta, não tem 

que fazer nada, semana e semana dentro de casa, né? Fala ‘ai meu Deus!’... 

Amarelo-sol: E outra, o que a gente conversava no grupo depois a gente ia pra casa, ia 

remoendo aquilo, né? 

Verde-florido: É! 

Amarelo-sol: O que foi falado, o que você fez, aí na outra semana, ‘meu Deus, eu fiz isso? 

Olha!’, eu tava, né, vendo uma coisa diferente, né, então, eu sei lá, pra mim foi muito 

importante, sabe?  

Verde-florido: Eu também, graças a Deus! 
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Sobre a produção final dos panôs, guardam-nos com muito cuidado e carinho, como 

símbolo da experiência compartilhada. Comparam como chegaram e se transformaram no 

processo, a cada história contada, a cada costura, a cada produção.  

 

Verde-florido: E as coisinhas que eu fiz, eu levei, a minha família viu, as minhas meninas 

adorou, aqueles negócios lá! 

Pesq.2: Ah, o panô? 

Verde-florido: Nossa, elas acharam tão lindo! Aquele que eu... aquele lá que eu fiz, o meu filho 

‘mãe, dá esse aí pra mim! Eu falei, ‘não senhor! Não vem, não! ’, ‘ô, mãe faz outro! ’, eu falei, 

‘não!’ (risos) 

Pesq.1: Onde que tá na casa de vocês, onde vocês colocaram? 

Verde-florido: Tá no meu quarto. 

Pesq.1: Quarto? Onde você deixou? Guardado ou deixou exposto? 

Verde-florido: Eu deixei em cima de uma cômoda assim, bem arrumadinho. 

Amarelo-sol: O meu é pendurado na parede, assim. Que tem o guarda-roupa, aí tem um pedaço 

assim, e entra assim no quarto tem a parede e um pedaço, tipo o tamanho dessa lousa assim, 

aí eu pendurei ele lá. 

 

Nos panôs, a junção dos blocos com tecidos. Pelo patchwork costuraram os pedacinhos 

de si rasgados pela dor que compartilhavam. Aos poucos, no processo de construção dos blocos 

se deparavam com o novo, abrindo-se à Vida, criaram novos caminhos de si. 

 

Amarelo-sol: Porque abriu assim, né, antes eu... assim ó (mostra com gesto de mãos, no rosto 

‘estreito’). Fechadona! Não tinha expectativa de mim mesmo, depois foi melhorando, 

melhorando... 

Pesq.1: Se abriu pra vida? 

Amarelo-sol: É! 

 

O que sentem quando olham as próprias produções. 

 

Amarelo-sol: Ah, eu olho, eu falo assim, ‘meu Deus, eu fiz, fui eu que fiz!’  

Verde-florido: Ah, eu fico olhando assim e falo, ‘será que fui eu mesmo que fiz, meu Deus?’. 

Tem tanta coisa! (risos) 
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Amarelo-sol: Aí eu lembro, ó, aqui era uma história um pouco triste, essa foi de medo, essa 

foi, né... [...] Vai vendo, né?! Foi muito bom, eu gostei, de tudo que eu fiz aqui na AACD, eu 

gostei.  

Verde-florido: Os meu tão tudo guardadinho, os negocinhos que eu fiz. 

Amarelo-sol: Tudo, tudo, tudo. 

 

Opiniões e percepções sobre o tratamento na AACD na perspectiva de cada vida. 

 

Amarelo-sol: Talvez se eu não tivesse chegado até a AACD acho que hoje eu não vivia não. 

Verde-florido: Eu também, eu não tava aqui não, porque... 

Amarelo-sol: Porque eu chorava muito, muito, eu tava muito... eu só não tomei remédio pra 

depressão, mas eu tava com uma depressão lascada, sabe assim?! 

Verde-florido: Eu tomei! 

Amarelo-sol: As pessoas iam me visitar, eu só chorava. Eu nem conversava, as pessoas 

conversavam entre elas e eu (som de choro), chorando, chorando, chorando. Até um dia minha 

prima foi lá e falou ‘ó, nenê’ - que elas me chamam de nenê, né? - ‘ó, nenê, não vou vim mais 

aqui não, a gente vem aqui pra conversar com você e você só chora, chora, chora, chora, 

chora! Não, você tem que se levantar, caramba, você tá viva! Deus deu uma chance’, ai me 

deu uma enrabada assim, né (risos), eu falei, ai, credo, vou tomar vergonha na cara, né! [...] 

eu falei, caramba, né! Aí fui vendo, né, eu falei, pô, tem tanta gente aí pior do que eu, né! Não 

é que a gente tá bambambam, não é isso, mas tem outras pessoas, né, que não se adaptam à 

prótese, eu falei... eu falei, eu tenho que agradecer a Deus, eu tô adaptada, eu vou pra lá, vou 

pra cá, eu... sabe? Não tô saindo muito porque eu tava com problema na vista, mas se Deus 

quiser agora eu vou melhorar. E sabe? Eu falei, eu tô sendo dona de mim de novo, sabe?   

 

Conseguir ser a autora da própria história... Escapar às prescrições, reencontrando a 

singularidade. 

 

Amarelo-sol: [...] ó, teve um dia [...] eu tava com vontade de comer pão com mortadela, eu sei 

que não posso, mas tava com vontade de comer, aí eu dei cinco reais pro meu irmão, falei, ‘ó, 

compra mortadela e compra três pãezinhos pra mim!’. 

 

A independência ajuda a autonomia da escolha.  
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Amarelo-sol: É, agora não, agora se eu quero comer pão, eu ponho a prótese, que às vezes eu 

tiro, não fico 24 horas com ela. Eu levanto, faço o meu serviço, aí tomo banho, né, aí me ajeito, 

aí fico com a prótese, né, claro, qualquer eventualidade, tô lá! (risos). 

 

Com bom humor, Amarelo-sol resgata a sexualidade como incentivo ao seu cuidado e 

autovalorização. 

 

Pesq.1: Se alguém ligar, você já tá pronta, né? (risos) 

Amarelo-sol: Aham é, de repente, né?! Aí, tudo bem, tô lá, né! (risos) [...]. Vocês nem sabem, 

eu tô me achando! (risos). Eu tô me achando! [...]. Aí, agora não, agora tô com vontade de 

comer pão, eu ponho minha prótese, vou lá na padaria e compro o meu pão, entendeu? Vou 

pra lá, vou pra cá... ai… estou... Ai, não tô com vontade de andar, chamo o Uber, agora 

descobri lá chamar o Uber, né? Aí, quando não dá, o cara liga lá, ‘aí, tô perto da sua casa’, 

‘aí queria ir pro Carrefour!’, ‘eu te levo’, aí me leva, depois vai me buscar, entendeu? Então! 

[...]. Eu, sinceramente, tô me achando, não assim bonita, não, nada disso, mas tô me achando 

mulher, entendeu? Coisa que eu não era antes, antes eu achava que eu não era mais, eu não 

era mais mulher! [...]. O cara me beijou! Entendeu? (risos) [...]. Me pegou, me apalpou! Ai, 

que vergonha, né, mas é gostoso, sabe como é? Sabe? ‘Tô aqui’, ele pra mim... ‘Tô aqui’, ele 

pra mim, ‘eu tô aqui, ó!’ Eu falei, ‘mas você tá me vendo?’, ‘Tô!’ ‘Tem certeza?, Tô!’ (risos). 

Aí eu falei pra ele, mas você tá vendo tudo? ‘Tô!’, murchando a barriga, assim, ó, tentando 

murchar a barriga, assim, sabe. Que barriga? Não dá pra murchar nada! (risos) [...]. Sabe, foi 

bom, eu tô assim, sabe? [...]. Não, igual eu falei, agora eu tô aberta pra um relacionamento, 

entendeu? Apareceu uma pessoa assim que me queira, porque... ah, isso aí é, né, deixa pra lá, 

vamo pular essa parte, né, é mais ou menos, né?! (risos). Agora, se aparecer um homem que 

me queira assumir assim, ó ‘te quero!’, você sabe assim? Sabe? [...]. Me pegar assim e falar 

‘vem!’ (risos)... Vem! Tô aqui! [...]. Venha! Sabe como é? Venha! (risos)... Aí eu tenho que falar 

a verdade, é a verdade, eu tô vermelha, morrendo de vergonha de vocês, mas é o jeito que eu 

tô me sentindo! 

 

Constatando a mudança na experiência com o outro – e o outro de si. Após amputação, 

a desesperança em viver novas experiências, descobertas, amores. 

 

Amarelo-sol: Não é que antes eu não era alegre, eu tinha uma alegriazinha, assim, sabe, mas 

agora não, sabe? Agora... 
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Verde-florido: No começo a gente, parece que o mundo acabou né, que a gente não é nada, 

que a gente... 

Amarelo-sol: É então, pra mim... 

Verde-florido: Que não vai passar. 

 

E depois... a constatação da mudança ao permitir novos encontros, ao se deixar envolver. 

 

Amarelo-sol: É, perdi a vergonha na cara, mas, né?! (risos). 

 

Verde-florido, que faz acompanhamento psiquiátrico, brinca, afirmando também a sua 

melhora. 

 

Verde-florido: Mas você sabe que eu me senti tão bem, que tem dia que eu até esqueço de tomar 

o comprimido, né?! (risos). [...]. Eu tô ótima, graças a Deus, e estou gostando disso que você 

está querendo fazer de novo! 

 

O reencontro teve um tom de descontração; expressaram motivação frente à experiência 

proposta pela pesquisa.  

 

Alinhavando o encontro com linhas-teóricas singulares 

Ao fim deste, refletimos sobre o estar junto: pensamos não ter sido o reencontro, mas 

“O Encontro”, pois as vivências são sempre únicas. As contingências nunca são as mesmas e 

também nos transformamos a cada nova experiência no tempo, que é puro fluir (FERRAZ, 

2010). No plano do acontecimento acolhemos a diferença do encontro e de nós mesmas. 

 

[...] se só há acontecimento no encontro, é no encontro que algo nos acontece 

e se produz como causa de si em nós. E o que seria verdadeiramente 

impossível é que o acontecimento deixasse de ser singular e fosse o mesmo 

ou igual para cada modo de vida ou de ser. Todo acontecer nos coloca 
necessariamente na dimensão do inédito e da diferença irredutível, 

incomparável. É que jamais permanecemos os mesmos a cada encontro. E por 

que quereríamos evitar a mudança de nós mesmos senão por ressentimento 
em relação a tudo que difere ou faz diferir? Quando, ao contrário, queremos o 

acontecimento, afirmamos o diferir da diferença, acolhemos todo acaso como 

fonte e combustível de criação não só para a vida como também de si, para si, 
como uma potência que cresce e não para de crescer seja qual for a modalidade 

de variação que a atinge em um bom ou em um mau encontro. Crescimento 

intensivo do querer! [...]. (FUGANTI, 2015, p.78-79) 
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Fica confirmado que Amarelo-sol, após dois anos de alta das terapias, não suspendeu o 

Atende e continua frequentando semanalmente os mesmos espaços institucionais: conversa na 

recepção, almoça, dá depoimentos animadores para novos pacientes. Verde-florido, em sua 

motivação e prontidão em aderir à proposta da pesquisa, também deixa transparecer sua alegria 

em retornar à instituição para participar de uma atividade com pessoas com as quais formou 

fortes vínculos. 

A relação que se estabelece com a instituição ultrapassa o tratamento de saúde, se estrutura 

em um lugar de acolhimento da diversidade, de escuta. Superando a escuta especializada, o que 

faz a diferença é a escuta em seu sentido humano, no esforço em não permitir que o saber 

especializado obscureça a verdadeira troca e a capacidade de afetar e ser afetado. 

 

Escutar é uma alegria, é se deixar afetar pelos ruídos e barulhos do mundo, 
pelo estalar dos dedos em noite fria ao redor da fogueira e pelos sentidos que 

se aguçam à proximidade dos corpos com suas cores, cheiros, texturas, 

rugosidades e asperezas [...]. Para escutar, como se deve, para que a alma 

acolha a palavra que lhe é endereçada, é fundamental uma economia dos 
gestos e palavras, um silêncio ativo e um certo recolhimento, que se opõem à 

tagarelice. (ARANTES, 2015, p.93-94) 

 

Quando Amarelo-sol apresenta o seu relato de indignação pelo olhar do outro, 

desconfiando do interesse por ela como uma mulher, pois seu corpo carrega marcas 

estigmatizadas – velha, gorda, amputada –, constata-se que o olhar de si está contaminado, 

constituído pelo ideal de uma imagem concebida culturalmente que não condiz com a realidade 

experimentada.  

 

Nossos olhares estão sendo constituídos desde o momento em que nascemos, 

e dificilmente nos damos conta das estereotipias, dos enrijecimentos, dos 

vieses de classe social, de etnia, de gênero, de condição cultural, dos 
enrijecimentos ontológicos e epistemológicos que caracterizam as leituras que 

fazemos da realidade. Tampouco da historicidade dos próprios signos 

imagéticos que povoam os contextos em que nos inserimos e igualmente 

constituem nossos olhares. (ZANELLA, 2015, p.172)  

 

Apesar do espanto, ela se entrega e vive, no outro, a interrogação das certezas instituídas, 

permitindo um novo olhar para si, um olhar para outra de si. Simoni e Moschen (2015) 

apresentam o verbo outrar para explicar o movimento. 
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É de Nietzsche (2004) o conhecido aforisma torna-te quem tu és – convite a 

não temer a dimensão do tornar-se, outrar-se –, no qual podemos ler que, de 

algum modo, existe distância entre onde se está e o que se é. Desde aí, outrar 
implica uma fronteira em movimento, uma estranheza que começa a ganhar 

contornos (fluídos) e que, por isso mesmo, desloca, desequilibra, interroga. 

(SIMONI, MOSCHEN, 2015, p.180-181)  

 

Verde-florido igualmente se permite o mesmo movimento: desloca e muda o olhar de si 

pela relação com o outro, em seu caso, como relata, o outro-terapeuta. Ambas referem que ao 

iniciar o tratamento na instituição entraram em contato com outros corpos, outras vidas, outras 

vivências. A experiência transformou e possibilitou ainda nova forma de habitar o próprio 

corpo, não somente a partir da perda do membro e da dor envolvida, mas sentir que o corpo 

está vivo, na possibilidade de viver o prazer, de compor distintas experiências, continuar a 

escrever sua história, se ver com diferentes olhos, sentir diversos sabores. 

 

5.2 REABILITAÇÃO: CAPACIDADE DE SE (RE)INVENTAR   

Nesse encontro-bloco10 o tema foi a Reabilitação. Estavam presentes as participantes 

Verde-florido e Amarelo-sol, Água-marinha já havia respondido o contato e acordado em 

participar. Mas naquela data havia um exame cardiológico agendado e não pôde comparecer. 

Iniciamos com a retomada do objetivo do grupo, a proposta da metodologia pela 

confecção dos blocos e as perguntas-provocativas que norteariam a estruturação dos mesmos 

naquele dia. 

 Pensando na vivência na AACD, quais os sentidos da reabilitação para cada uma?  

 Quando falamos em reabilitação, o que experimentam de afetos, pensamentos, 

histórias?  

 

As pesquisadoras, nessa etapa, tinham como função ajudá-las na transposição das ideias e 

afetos para os blocos. Algumas perguntas eram feitas com o intuito de facilitar a compreensão. 

Relembrando a experiência no grupo de patchwork em 2016, orientamos que faríamos da 

mesma forma – a partir de um tema norteador, a expressão livre e singular na criação dos 

próprios blocos. Deixamos os materiais disponíveis para as escolhas: retalhos de tecidos de 

algodão de cores e estampas variadas, lantejoulas de cores variadas, fitilhos, laços, brilhos 

adesivados variados, tule branco, colas para tecido, pincéis, tesouras, canetas hidrográficas 

coloridas, alfinetes, linhas, agulhas. Pelas dificuldades visuais que ambas apresentavam – 

                                                
10 Passamos a utilizar o termo encontro-bloco para nos referir aos encontros em que propusemos a produção dos 

blocos com os temas específicos. 
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Amarelo-sol havia se submetido a cirurgia de catarata fazia aproximadamente três meses, e 

Verde-florido aguardava a mesma cirurgia, agendada para dali a um mês –, as pesquisadoras 

ajudavam no corte de tecidos e detalhes das confecções, quando necessário.   

 

Figuras 1 e 2. Alguns materiais para confecção dos blocos. 

   

Fonte: autoria própria (2019). 

 

 Verde-florido foi a primeira a apresentar a percepção da vivência de reabilitação. 

 

Verde-florido: Ah, pra mim significa coisas muito boas, né? [...]. Eu entrei de um jeito e graças 

a Deus hoje eu tô outra pessoa. [...]. Era uma Verde -florido acabada, né? (risos). É, porque 

eu entrei aqui acabada! 

 

Amarelo-sol relata sua percepção do processo de reabilitação, na escolha das cores. 

 

Amarelo-sol: Eu queria um pedacinho preto. [...]. Ah, mas pode ser marrom, porque começou 

escuro, né, depois que clareou. (risos) 

 

Verde-florido opta pelo estampado para confeccionar o seu presente. 

 

Verde-florido: Eu me sinto agora alegre, né? Eu queria um pouco estampado aqui. 

 

Exploram os tecidos, criam formas e escolhem estampas. 
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Amarelo-sol: Queria um quadrado assim, que eu quero dar uma franzidinha, assim, sabe? [...]. 

É, quero dar uma franzida assim. [...]. Eu quero abrir, tipo assim, um leque, sabe? 

Verde-florido: [...] vou pegar uma borboleta, né? 

 

A criatividade na escolha dos materiais e de suas combinações mostram o caminho 

percorrido no processo de reabilitação. 

 

Amarelo-sol: Aqui é uma luz no fim do túnel, né? (risos). Então... tô projetando assim, a 

história. [...]. [referindo-se ao tecido]: Eu quero um bem colorido, bem bonitão, assim, alegrão, 

assim, sabe como é? O final. (risos).  

Aqui eu cheguei, aqui eu tava no meio, aqui eu tô quase lá e aqui eu cheguei!  

 

 Na vivência do grupo, com os tecidos, Verde-florido compartilha a sua relação com a 

costura hoje – mesmo não enxergando bem, não deixa de costurar. Relembra a experiência do 

grupo de patchwork de 2016 e o presente que ganhou. 

 

Verde-florido: O meu trabalho tá todo bem guardado! [...]. Tô usando o negócio das agulhas, 

eu tô usando. (referindo-se ao alfineteiro que ganhou de presente ao final do grupo) [...]. Eu 

uso que eu tô sempre mexendo com as minhas blusas, então eu uso. [...]. Daí eu faço fuxico, 

mas as agulhas parecem um boi de tão grande, porque pequenininho eu não consigo enxergar. 

 

Explica a escolha do estampado em sua produção, a transformação que sofreu durante 

o processo de reabilitação.   

 

Verde-florido: Eu vejo por mim na minha casa, né, quando eu pego as minhas roupas lá, que 

eu vejo que... eu tiro a manga, eu aumento a cintura... eu mesmo me viro. Antigamente eu não 

tinha vontade, eu deixava um pouco pra lá ou acabava ficando ou jogando fora. [...] agora eu 

sinto vontade, se eu compro uma blusa, eu não gosto do jeito que ela tá eu desmancho ela e 

faço tudo de novo (risos). 

 

A liberdade em criar a própria maneira de habitar a roupa e o corpo. A costura como ato 

de resistência.  

 



89 

 

Verde-florido: Se ela tá com manga, eu tiro a manga e assim eu vou levando, se ela é apertada 

na barriga eu tiro as mangas, eu aumento na barriga (risos). [...]. É do jeito que eu quero!  

 

Ao cortar os tecidos, rasgam-se as amarras que tentam enquadrar a vida em modelos 

predeterminados do ser, do envelhecer. Frente ao que prende, ao que aperta, Verde-florido 

responde. 

Verde-florido: Cortei!    

 

[silêncio...tempo da construção] 

 

Entre cortes e colagens, a entrega no fazer... Optamos por atentar à produção dos corpos 

durante o processo de elaboração. A confecção ocorre em detalhes e expressões.  

Primeiramente o silêncio. No clima de introspecção ocorre a escolha dos materiais, pelo 

tato sentem as texturas dos tecidos e afagam os brilhos das lantejoulas. Mordem cantos dos 

lábios ao cortar delicadamente os panos. 

Verde-florido necessita de ajuda por não estar enxergando completamente. A 

pesquisadora, respeitando o clima introspectivo, corta por ela, sob atento acompanhar; depois, 

a participante escolhe a combinação das estampas e o local onde colá-las; sempre concentrada, 

está atenta ao movimento do grupo, sorri e continua... 

 

Figuras 3 e 4. Mãos que cortam, colam, costuram, criam blocos, produzem a si mesmas. 

            

Fonte: autoria própria (2019). 
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Amarelo-sol sorri e comenta entusiasmada a sua produção. Ousa expressar o afeto que 

ultrapassa as margens do seu ser. 

 

Amarelo-sol: Amei, tô amando aqui! [...]. Vou fazer uma moldura, né? O que você acha? Será 

que não vai ficar muito periguete, não? (risos). Ai, meu Deus do céu! Tô podendo, né?! 

 

O movimento do bloco, o corpo em movimento. 

 

Amarelo-sol: Eu já fiz as quatro etapas que eu acho que eu passei quando cheguei. Eu acho! 

Aqui eu queria fazer algo, bem assim, ó! (risos).  

 

Figura 5. Movimento de Amarelo-sol: ‘Bem assim, né?!’ 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

 Relembram a amputação e doenças que acometem o corpo, a história de uma ressoa na 

outra, compartilham dores e forças. 

 

Amarelo-sol: [...] o médico falou que eu não perdi o pé por causa do diabetes, perdi o pé por 

causa da infecção. Sabe? E a minha... a diabetes não passa... não passa de 110, hoje mesmo 

tava 87, eu tava suando, assim, ó, sabe? Eu sou assim, se eu não comer doce ela não aumenta. 
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Verde-florido: Mas é tão difícil não comer doce, né? 

Amarelo-sol: Mas foi igual o médico falou, ‘você já vem de um histórico de diabetes lá…’, ele 

falou que a minha vida toda eu fui diabética, é que eu nunca cuidei, mas eu não media, não 

sabia, nem sabia de diabetes, nem sabia! [...]. Com 40 anos que meu marido faleceu que aí eu 

tive aquele baque, sabe? 

Verde-florido: Foi a mesma coisa eu. 

Amarelo-sol: Aí eu passei mal. Aí cheguei tava 600, o médico falou, ‘você tá em coma, minha 

filha!’… menina, uma transpiração assim, sabe, passei a mão assim no meu cabelo, eu fiquei 

careca, estou careca, vocês tão vendo, né?! [...] ele falou ‘é emocional, você tem que, né...’, ai, 

ai ai, um monte de coisa e tal… aí quando eu fiquei doente, em 2014, que eu rolei o pé lá na 

pedra, e aí tudo... juntou tudo, né? [...]. Infeccionou, teve que tirar mesmo, não teve jeito e… 

agora a vista, ele falou, né, ele falou, ‘ó, tá colada a retina’, ele falou ‘diabético a retina não 

cola’. A gente tem que fazer quatro, cinco cirurgias pra poder colar, ‘essa descolou e essa tá 

enrugada’. Eu falei, ‘é, essa aqui quis acompanhar a ruga que eu tenho, né, aí quis ficar 

enrugada!’. (risos). [...]. Falou: ‘é, vou acompanhar o rosto dela, né, e vou ficar aqui 

enrugadinha’ (risos) mas é.... fazer o quê?  

 

Bom humor como recurso ao lidar com adversidades. 

 

Amarelo-sol: O médico falou que a minha idade... que eu tô com saúde de uma pessoa de 75 

anos, eu tenho 57, ao contrário! (risos).  

Verde-florido: Entendi! Eu tenho isso aí, 75! (risos). 

Amarelo-sol: [...]. Aí ele falou ‘a senhora leva tudo na brincadeira’. ‘E eu vou chorar? Vou 

resolver o quê, chorar?’ Falei ‘eu já chorei muito! ’[...]. Sempre tive bom humor, sempre, 

sempre tive. Não mudou, né? 

 

Aparece a desesperança ao lidar com o luto da perda do membro. 

 

Verde-florido: Pra falar a verdade eu não aceitava o que tava acontecendo comigo, não. Eu 

fiquei muito ruim, eu achava que não podia tá acontecendo o que estava acontecendo, mas tava 

né, fazer o quê? [...]. Agora eu me sinto melhor, graças a Deus, porque na semana que eu 

acordei que eu me vi sem perna, meu Deus, eu falei, ‘não, por que que eu já não morri logo? 

Pelo amor de Deus!’, aí minhas filhas ‘mãe, não é assim...’, ‘mãe não é assim o quê?’ Olha, 

não foi fácil não, viu? 
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Amarelo-sol: É, quando a gente acorda... 

Verde-florido: Aí entrou um médico lá na... que me atendia ‘você vai andar porque eu vou 

encaminhar você pra AACD’, eu falei ‘que AACD o quê?’. (risos) [...]. Nossa... é porque eu 

nunca tinha conhecido, não queria saber de nada, né? [...]. Ouvia falar da AACD, né [...], mas 

eu mesma nunca... [...]. Olha, pra falar a verdade eu não tinha esperança. 

 

 A própria desesperança a impele a um novo caminho, abrindo-se à experiência da 

reabilitação. 

 

Verde-florido: Quando eu cheguei, na primeira vez que eu fui na… na onde vai todas as 

médicas, todo mundo falar comigo, eu me lembro como hoje, uma médica falou comigo, eu 

falei ‘tá bom, o que a senhora quiser fazer a senhora faz, mas eu não sei não, com esse corpo 

que tô se eu vou conseguir alguma coisa’. Mas aí, quando eu comecei a tratar com a 

fisioterapeuta, que foi a primeira né, que eu comecei a me tratar com ela, eu fui me sentindo 

bem. [...]. Tanto no tratamento como com ela, eu se apeguei tanto com ela, que o dia que eu 

não vinha eu achava falta dela, entendeu? E foi aí que eu fui… depois eu passei com a pesq.1, 

né? 

 

O vínculo a partir do acolhimento como relevante fator de motivação, de tratamento, de 

cuidado. Verde-florido nega rótulos. 

 

Verde-florido: Hoje eu estou bem, agradeço a Deus, né? Eu agradeço a Deus, peço a Deus, e 

em primeiro lugar agradeço às pessoas que me levantou muito pra cima, né? Porque sempre 

tem aqueles que te fala ‘ai, nossa, coitadinha!’, eu detesto, coitadinha, como? Eu não sou 

coitadinha, né? Tem pessoa pior do que eu e tá aí se movimentando, né? Então eu agradeço 

muito aquelas médicas da Santa Marcelina onde eu me trato, as médicas, enfermeiras, pessoas 

que cuidou de mim, eles cuidaram de mim e cuidam até hoje, quando foi do transplante e 

quando eu amputei a perna. Então eu fiquei bem quase dois meses, quase três meses ali no 

hospital com elas, né, e depois de lá eles me encaminharam pra cá, então eu fui pegando aquela 

união com todo mundo, e eu fui me sentindo bem melhor, e hoje eu me sinto bem, graças a 

Deus. Me sinto bastante bem. 

 

 Amarelo-sol conta como chegou à instituição, suas expectativas. 
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Amarelo-sol: Eu achava que eu ia chegar aqui, ia ter uma perna aqui, iam me colocar e eu ia 

andar. (risos) Eu achei que era assim. Aí, minha vida é antes e depois da AACD. Entendeu? Eu 

só chorava, e quando eu cheguei aqui na AACD eu vi essas criancinhas, né? Eu falei ‘meu 

Deus, eu nasci perfeita, né?’, eu mesma estraguei a minha saúde... eu falei ‘e essas criancinhas 

tudo contente’. Aí eu passei na Global [...], passei nos médicos tudo, né, aí eu lembro bem 

assim da fisioterapeuta e da médica, né? Aí ela pegou e falou… A Dra. falou pra mim: ‘a 

senhora quer andar?’ Eu falei ‘quero, tô aqui pra isso’, aí ela pegou e falou ‘então a AACD 

vai investir na senhora, a gente vai reabilitar a senhora, eu não estou prometendo prótese 

nenhuma pra senhora, eu tô prometendo que a senhora vai se reabilitar, a senhora vai cuidar 

de você’. Que aí era a minha cunhada que me ajudava, tomava banho, sabe? É uma 

humilhação, vamos falar a verdade, né? A pessoa que é dona do nariz dela, eu tinha um carro 

que era velho, mas era meu, tava pago, ia pra onde eu queria, ninguém me mandava, eu não 

ficava dependendo dos outros, não é que eu era soberba, não é isso, mas eu queria ir ali e eu 

ia, não precisava...  

 

 Com a construção de vínculo e a vivência de reabilitação, a esperança começa a 

aparecer... A dependência se transforma em incentivo à busca por melhorias. 

 

Amarelo-sol: Eu fiquei dependente assim, sabe? Menina, até pra tomar um copo de água. Eu 

falei, ‘meu Deus, que situação que eu me encontro...’ 

Verde-florido: E é horrível isso, meu Deus. 

Amarelo-sol: É! Aí comecei a fazer as fisioterapias, e aí ela falava, ‘a senhora vai andar, dona 

Amarelo-sol, tô vendo que a senhora vai andar’, falei, ‘ai, nem fala isso pra mim’, ‘não, a 

senhora vai andar, pode ter certeza’. [...]. Aí eu fui fazendo, fui vendo, aí o dia que eu cheguei, 

né, aí fui me animando assim, né? Mas não via nada assim de tão extraordinário, eu via o povo 

andando, eu falava, um dia eu vou andar, né, um dia. 

 

Ao receber a notícia da prescrição da prótese. 

 

Amarelo-sol: Ah, vontade de pegar ela (médica) assim, sabe? E dar um abraço assim, sabe? 

Eu falei, meu Deus, né? Aí fui pra Oficina, aí cheguei lá, foi o R. que fez, né, muito legal ele, 

muito, muito, muito. Aí falei ‘R., eu vou andar?’ ‘Claro, a senhora tá aqui pra isso’, ele falou. 

Eu falei, ‘R., você já viu uma pessoa gorda que nem eu andando?’, ele falou ‘A senhora não 

andava antes quando era gorda?’ (risos). [...]. Na hora que eu fiquei de pé eu nem acreditei. 
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Eu tenho até filmado! [...]... nossa, meu Deus, eu falei, não, eu tô andando mesmo, R.? Falei, 

‘eu só não vou chorar porque estou na sua presença e eu estou com vergonha’. Ele falou, ‘pode 

chorar, pode chorar!’ Aí, menina, eu não acreditei. Aí fui fazendo, fazendo, fazendo. Aí 

vinha...[...] andava pra lá, andava pra cá. E aí fui indo, graças a Deus, né? E aí... só que tem 

que ter opinião, né? Às vezes doía, às vezes o coto tava inchado, às vezes não dava. Não, tem 

que dar, enfaixa isso aí, tem que dar. E pra aprender a enfaixar esse coto, um sacrifício 

miserável (risos). Aí fui, agora já fui duas vezes lá, né, no teatro lá falar o meu depoimento lá, 

né? 

 

 Amarelo-sol foi convidada a dar depoimento aos pacientes que estavam iniciando o 

curso de amputados. 

 

Amarelo-sol: [...] que na minha frente foi uma moça, advogada, sabe, assim, eu não sei o nome 

dela, sei que ela… a moça toda, sabe? Tudo adaptada na casa dela, a moça intelectual mesmo, 

né? Nossa, quando terminou a palestra eu falei, ‘meu Deus, o que que eu vou falar agora, né?’ 

Depois de uma mulher chique dessa, né, de carro, tal. Eu falei, meu Deus, eu falei, ‘bom dia’, 

né, falei, ‘ó pessoal, eu sou mais simplesinha’ (risos). Falei, ‘ó, não tenho a cultura que ela 

tem, né, mas eu tenho uma experiência pra falar pra vocês’. ‘Não desista, né, que a gente vai 

querer desistir’. Eu falei, ‘pessoas ao longo do caminho abandonam a gente, né, tem pessoas 

que abandonam a gente, eu mesma fui abandonada’, aí eu falei, ‘vocês não ligam, que é assim 

mesmo, é que as pessoas são fracas, a gente é forte e elas são fracas e elas não conseguem 

acompanhar o ritmo da gente’. Aí eu falei, sei lá se eu fiz bem ou se fiz mal, aí tudo bem, falei, 

‘ó, eu ando pra lá e pra cá, mas, né’, eu falei, ‘mas é com muita força de vontade, nada cai do 

céu’, falei, ‘tudo o que a AACD pedir pra vocês fazerem – falei a mesma coisa que a 

fisioterapeuta falou pra mim –, tudo o que alguma pessoa, médico, fisioterapeuta, psicólogo 

passar vocês passarem, o que elas pedirem pra você fazer você faz, porque vale a pena’, eu 

falei, ‘até ficar de bruços, que elas mandam a gente ficar meia hora de bruços todo dia, né, pro 

coto não entortar, que é chato, né, ficar de bruços assim, pelo menos pra mim que sou gorda, 

é muito chato. Mas eu falei, pode fazer porque... 

 

 As recomendações dos especialistas são recebidas de maneira diferente. Ambas têm 

sobrepeso, mas é o argumento de uma delas para não apreciar a indicação. 

 

Verde-florido: Eu adoro ficar de bruços, dormir de bruços! Me acostumei já. 
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Amarelo-sol: Ela sabe, né? Ah, eu não gosto, não. Eu fico, mesmo até agora eu ainda fico, né? 

Aí falei... fui embora, né, dei o meu depoimento, aí acabou né, ia continuar, né...?, aí eu tava 

descendo a rampa, aí veio uma senhora, né, e falou ‘olha, eu queria agradecer viu, senhora’, 

eu falei, ‘agradecer?’. [...] ela falou, ‘o meu marido não queria mais fazer fisioterapia, ele não 

queria mais, que ele achava que ele não ia andar, mas depois que ele ouviu o seu depoimento’, 

aí o homem foi embora, sabe assim, que ele chorou, aí ele foi embora, assim, com vergonha, 

né?  

 

Compartilhar mobiliza demais percepções de como se cuidar e enfrentar as barreiras. 

Desafios possíveis de serem vencidos. Seu depoimento permite que os iniciantes se espelhem. 

Não se sentem sós, a travessia é possível. 

 

Amarelo-sol: [...] aí ele falou assim pra mim, ‘olha, senhora, eu vou ser bem franco com você, 

depois que você falou lá’, ele falou, ‘me animou’. Eu falei, ‘ó, não desanima, porque é assim 

mesmo, a gente acha que não vai conseguir’, eu falei, ‘mas a gente consegue’. Eu falei, ‘tenha 

calma, né’, eu falei, ‘é o tempo certo. Eu, pela primeira vez, achei que ia chegar aqui na AACD, 

já ia ter uma perna aqui me esperando’. Eu falei, ‘demorou, claro que demorou, mas é o tempo 

certo deles’, eu falei, ‘porque, eles sabem quando que o coto vai cicatrizar, né, eles vão vendo 

a flexibilidade da gente, o que tem, tal, tal...’, aí ele falou, ‘ah, então muito obrigado’, aí ele 

me abraçou, a mulher também me abraçou. Falei, ó, então valeu a pena, né, não sei se o homem 

parou ou não parou, mas eu fiz a minha parte, né? 

 

Amarelo-sol participou igualmente do grupo da qualidade, para certificação da 

instituição. 

 

Amarelo-sol: [...] eu contei, né, como foi. Aí ele falou se o tratamento aqui é humanizado. Eu 

falei é muito humanizado, pra mim, assim, da minha parte foi, né? [...] por causa do 

acolhimento que a gente tem, né? Tem funcionários aí que só Jesus na causa, né? Tem uns 

que... e uns acompanhantes também, minha filha, dos deficientes, nossa, tinha que fazer uma 

palestra pra esses acompanhantes, viu, porque eles jogam a cadeira em cima da gente, sabe, 

não tem educação, sabe? Tem uns funcionários também que, né? Mas assim, assim… como 

fala assim? Os médicos, vocês, assim... [...] Os terapeutas, entendeu? É humanizado. A gente 

sente assim, que vocês são preocupados com a gente, entendeu? Então... porque se eu chego, 

por exemplo, pra fazer uma fisioterapia, igual, se tá a C. - que eu gosto muito da C. -, a C. com 
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cara feia, me maltrata, me... não é? Aí eu não vou, né... não, mas toda vez que eu chegava, ela, 

a M., vocês também, todos, sempre alegre, satisfeita, entendeu? Mesmo com todos os 

problemas, né, que cada um tem seus problemas, né, mas vocês estavam ali, acolhendo a gente, 

falando, então é importante, né? Aí falei do Carrefour, aí todo mundo caiu na risada. Aí a 

moça falou, perguntou assim pra mim: ‘que sonho que a senhora tinha que a AACD realizou?’ 

(risos), aí eu peguei e falei ‘ir dia de quarta-feira para o Carrefour’. Aí todo mundo caiu na 

risada.  

 

Singularidade expressa no sonho de ir ao Supermercado Carrefour.  

 

Amarelo-sol: Aí todo mundo falou, ‘mas e aí, o que que você faz?’. Ai eu falei, ‘ó, quando eu 

coloquei a prótese, primeiro lugar que eu fui, primeiro fui na igreja, agradecer, óbvio, né? Mas 

depois, minha filha, peguei um ônibus, desci ali bem pertinho [...]. Falei que eu peguei na mão 

do rapaz, lá, bonitão, né? (risos), os feiosos eu nem olhava, mas os bonitões eu agarrava. 

(risos). [...]. Aí, mas quando eu cheguei naquele Carrefour que eu era dona de mim, assim, eu 

falei, meu Deus! 

 

 Relembra as dificuldades do início. 

 

Amarelo-sol: Mas não foi fácil, né, falar, ó, cheguei, a pessoa vê eu andando, né, ‘nossa, a 

senhora anda bonito, a senhora anda não sei o quê. Nem parece que tá com prótese’, né, tal, 

tal, ‘ó, se você vim de calça comprida, ninguém vai nem notar, né, tal’. Mas só a gente sabe do 

que passou, né? Não foi fácil, não cheguei aqui chegando, cheguei bem humildezinha, bem 

simplesinha, né?  

 

 No patchwork, as etapas se replicam na produção de seu bloco-reabilitação. 
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Figura 6. Bloco-reabilitação de Amarelo-sol 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Amarelo-sol: Olha aqui (referindo-se à parte esquerda superior), no terror (risos), né? Sem 

experiência, sem ... assim, sem esperança nenhuma, né? Aí, já ficou um pouquinho mais claro 

aqui, aqui já é a transformação, a borboleta, e aqui é a alegria de agora. Agora eu tô me 

achando! (risos). 

 

Verde-florido, ao finalizar a produção de seu bloco-reabilitação, asseverou: 

 

Verde-florido: Eu gosto de coisa colorida [...] eu não fazia nada disso e agora eu faço, 

entendeu? Agora eu tenho vontade de pegar uma coisa e fazer, que antigamente eu não tinha 

vontade de nada, só tinha vontade de chorar e reclamar. E agora já não faço mais isso. A 

reclamação, que vai, sabe pra onde, né? 

Amarelo-sol: Sai pra lá, né? 

Verde-florido: Ai, em nome de Jesus, sai bem longe de mim! (risos). 
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Figura 7. Bloco-reabilitação de Verde-florido 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

O sentido de reabilitação envolve uma perspectiva de mudança, bem temperada com 

alegria. Lembra-se de como estava ao ser encaminhada ao tratamento: 

 

Verde-florido: É, porque ele me encaminhou pra cá e falou ‘você vai ficar boa’, que eu vivia 

só chorando, né, ‘você vai ficar boa, toda pessoa que vai pra lá vem aqui agradecer que já tá 

andando, que tal, e você vai fazer a mesma coisa, não sei o quê, não sei o quê...’ Falei, ‘ah, tá 

bom, doutor, tá bom, tá bom...’ E agora a palavra dele, Deus abençoou na hora e deu tudo 

certo, né? Graças a Deus. 

Pesq.1: Só que, ó, ele encaminhou, os profissionais daqui trabalharam, mas nada disso ia 

acontecer se você... 

Verde-florido: Não tivesse força de vontade. 

 

O corpo debilitado encontra espaço nos panos estampados e no ambiente repleto de 

cores, combinações e diferentes emoções. 

 

Verde-florido: Mas no meu caso, você sabe por que que eu tava tão caída? Eu fiz dois anos de 

hemodiálise, já viu, hemodiálise não é fácil pra fazer, né, depois eu fui transplantada, fiquei 
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quase um mês no hospital, depois logo em seguida, que eu transplantei em setembro, quando 

foi em novembro tive que amputar a perna. Então... mas graças a Deus, Deus me levantou e 

me mostrou pra mim que não é por aí, né? Mas agora eu estou bem, graças a Deus tá tudo 

correndo bem, tanto o meu transplante, como eu passo de três em três meses, semana que 

passou eu passei e está tudo em ordem, né? A amputação também da perna está tudo bem, 

graças a Deus, ainda não estou, assim, correndo que nem ela (aponta para Amarelo-sol), mas... 

(risos). Então, e… eu, Graças a Deus, como eu falei, dentro da minha casa eu ando bem com 

a prótese, pra lá e pra cá, só não pude usar a muleta, porque como eu fiz hemodiálise, eu tenho 

esse problema aqui, né, então aquela muleta que... eu não posso usar ela, o meu negócio é só 

andador mesmo [...], mas eu tô bem, graças a Deus. 

 

Os blocos criam outras tantas imagens. De um fundo escuro saem composições 

coloridas. 

 

Verde-florido: Ah, eu senti que queria fazer um negócio assim, entendeu? Que eu gostei, e pra 

mim aqui é a espécie de um centro, de um... pra pôr num móvel, você entende como é que é? 

Né, fazer uma beirada, assim, e pôr num lugar que você... que nem no meu caso lá, na minha 

cozinha. (risos) [...] porque eu gosto, né, depois que arrumaram a minha cozinha, eu não gosto 

da minha mesa sem toalha, sem nada, né, e quando tá tudo limpo, eu gosto de colocar tudo em 

cima da mesa, do forno. [...]. Então, por isso que às vezes eu invento esse tipo de coisas (risos). 

Então me senti assim. 

 

Amarelo-sol: [...] de início tava no escuro. Aí aqui eu comecei a ver uma esperança, né, 

comecei nas reabilitações, tal, aqui foi a transformação, né, a borboleta que transformou, e 

aqui agora como eu tô, tô... tô me achando. (risos) 

Verde-florido: Você tá: cheguei, né! 

Amarelo-sol: Cheguei, chegando, né (risos) [...]. Então, que quando eu cheguei, não tinha 

esperança, tava no escuro mesmo. Aí depois aqui já foi uma, né... transformou. 

Verde-florido: Eu não tão no escuro, tava em vista de uma revolta, entende? 

Amarelo-sol: Não, eu tava, não vou mentir, eu tava. Aqui não, né, aqui já tô mais alegrinha, 

mais contente, mais… e é isso. 

 

Transmutação presente nas perspectivas. Metamorfose da borboleta. 
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Amarelo-sol: É, mudei, transformei, assim, né, porque antes não tinha... 

Verde-florido: Pra melhor, né? [...]. Isso aqui me representa muita coisa, entendeu? 

Representa que hoje eu sou outra mulher, que depois que eu vim pra cá pra AACD, eu aprendi 

bastante coisa, melhorar a minha vida, que eu não dava nada por ela, e depois quando eu 

comecei o tratamento aqui, eu reconheci que sou outra pessoa, sou outra... tenho vontade de 

fazer as coisas, cada dia mais, e eu estou bem, não... tô ótima, e se não fosse pela AACD talvez 

eu nem sei onde que eu tava. Mas eu tô bem, graças a Deus, me sinto muito bem. E todas as 

coisas que às vezes eu faço aqui, eu faço com amor, com alegria, que eu gosto de fazer, eu me 

sinto bem, entendeu? 

 

 Algo, ainda sem nome, passa a ser incorporado à vida. 

 

Verde-florido: Ô. Eu falo a verdade mesmo, às vezes eu acho falta quando eu não venho 

(referindo-se à instituição), eu acho falta (risos). Né, Amarelo-sol, você não acha? A gente 

acha falta, né, a gente tá tão acostumada, né? 

Amarelo-sol: Eu cheguei sem esperança mesmo né, depois fui fazendo as reabilitações, fui 

fazendo, né? Coisas assim que eu achava que jamais ia acontecer em minha vida e aconteceu, 

coisas assim que eu nem esperava mesmo, nunca, jamais, né, então... e tô aí, né, aproveitando, 

tudo que vem eu tô aproveitando, né? (risos), tô vivendo, né? 

Verde-florido: Aproveitando mesmo, né, Amarelo-sol? 

Amarelo-sol: Exatamente. 

Verde-florido: Quanto mais aparecer coisa pra nós, pra mim melhor, viu? (risos) 

Amarelo-sol: Então, é, ué. (risos) 

 

No encerramento do encontro, lemos Rubem Alves. 

 

Eu quero desaprender para aprender de novo. 
Raspar as tintas com que me pintaram. 

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos.  

(ALVES, [2019]) 

 

 

 Palavras que encontram ressonância. 

O devir-criança aparece na abertura e permissão em experimentar o mundo, sem medo 

de se entregar à vida. 
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Amarelo-sol: É bem isso mesmo. 

Verde-florido: Procurar buscar outras coisas novas [...]. Tiramos aquela carga pesada. Um 

novo caminho. 

Amarelo-sol: Verdade. Até aprender a andar a gente aprendeu!  

Verde-florido: Viramos nenê de novo. (risos) 

Amarelo-sol: Então (risos), a gente desaprendeu para aprender de novo, né?  

Verde-florido: Se tornar como uma criança. Quer aquilo e vai buscar. 

 

Reabilitação - cuidar de si, serem donas de si. 

 

Verde-florido: É o mais importante, né, porque, principalmente... eu não sei a Amarelo-sol, 

mas eu não tinha vontade nem de pentear o cabelo. Eu tava tão, sabe...? 

Amarelo-sol: Eu nem cabelo tenho! A idade... (risos) 

Verde-florido: Eu já tenho! (risos) 

Amarelo-sol: Nem cabelo tenho. Minha filha, quando a minha cunhada ia lá, eu tomava banho 

na hora que ela queria, eu tinha que fazer xixi, o número dois, tinha que fazer na hora que ela 

queria, entendeu? Então, cabelo eu nem penteava, eu nem penteio, aprendi assim, ó, e pronto… 

(risos) Maior sacrifício. Aí a menina da igreja falou, ‘ó no Avon tem um produto que é fedido’, 

é bem fedido, não sei se vocês conhecem, um depilatório, assim, bem fedido. Você passa assim, 

minha filha, foi a melhor coisa. Você passa assim, ó, deixa vinte minutos, entra debaixo do 

chuveiro, passa a bucha, assim, sai tudo. Minha filha, aí depilava assim, aí minha cunhada 

depilava assim, pra mim, com aquela má vontade, eu falei, o quê? Agora com o negócio, é aqui, 

ali, aqui, ali… tudo que tenho direito, oxi, fico lá vinte minutos assim, ó, fico lá vinte minutos 

na cadeira do banheiro, presta atenção, vinte minutos lá, assim. Um dia minha cunhada foi lá 

em casa, eu tava toda branca assim, e ela ‘o que é isso, nenê?’ Eu falei: ‘tô aqui me depilando, 

vinte minutos’, ai, minha filha, eu ligo o chuveiro, vou passando a bucha assim, ó, quando eu 

vejo eu estou lisinha... eu falo ‘ô, delícia’, uai, não é verdade? É, ué (risos). Sou dona de mim, 

não é verdade? Eu não sei o que Deus vai preparar pra amanhã, mas hoje eu tô mandando na 

minha vontade, tô mandando no meu corpitchu (risos), não é verdade? Eu tô fazendo o que eu 

quero fazer. E no final do ano, se Deus quiser, vou arrumar minha carta pra deficiente. [...] e 

aí depois, 2020, 2021, eu vou comprar um carrinho e… ser dona de mim! Ó, dona Amarelo-

sol, dá pra vir na AACD? Com certeza! Vou tá com um carrão. 

Verde-florido: Passa lá e me pega! (risos) 
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Retoma a dificuldade em incorporar uma nova prótese; prefere a velha... 

 

Amarelo-sol: [...] agora eu acordo, eu tenho duas pernas, a velha e a nova. (risos)  

Verde-florido: Você já pegou a outra já? 

Amarelo-sol: É, tenho duas, já peguei. Tem duas, então. 

Verde-florido: Mas você se deu bem com a outra? 

Amarelo-sol: A nova, mais ou menos. 

Verde-florido: A minha eu vou pegar mês que vem.  

Amarelo-sol: Então, o que que eu fiz? A nova tá com sapato velho, eu faço faxina, uso em casa, 

entendeu?... a velha teria que ser ao contrário, né? Mas a velha que eu me dou melhor. A velha 

tá com sapatinho novo, tudo bonitinho, meinha nova, eu uso pra sair, entendeu? Então, eu 

acordo e já ponho a minha perna, já ponho, já vou no banheiro. Aí, quando eu vou tomar 

banho, não. Aí eu tiro na cozinha. 

 

Terminam o encontro em tom de brincadeira. A leveza e o humor ao lidar com a 

deficiência.... Utilizam-na para o próprio proveito. 

 

Amarelo-sol: E aí tô com a prótese o dia todo, graças a Deus, e pronto. Minha cunhada limpa 

lá, com a desculpa que eu não tô enxergando, limpa lá o cocô do cachorro. (risos). Não, porque 

dá pra mim pegar, entendeu? Mas com a desculpa, né, aí ‘eu tiro aqui, cai ali, eu pego aqui, 

pego acolá’, entendeu? (risos). Então ela limpa lá pra mim, o quintal lá na frente. Tô aí, até a 

hora que Deus quiser! 

 

Alinhavando blocos-reabilitação com linhas-teóricas singulares 

O médico as encaminhou. Chegaram à instituição para iniciar o processo de reabilitação 

após um longo e doloroso tratamento de saúde que culminou na amputação. Viviam o terror e 

a desesperança, porém algo as impulsionava: a incerteza lhes indicava um caminho. De repente, 

ao adentrar esse caminho, foram reconhecendo outras percepções, outros afetos, permitindo-se 

distintas experiências. Corpos em relação que, aos poucos, criavam diferentes formas de habitar 

a vida.  

Para ambas, o sentido de reabilitação comporta algo comum, que aparece nas produções: 

o movimento, a transformação. A estampa da borboleta se põe em evidência. “Não haverá 

borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses” (ALVES, [2019]). 

https://www.pensador.com/autor/rubem_alves/
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A metamorfose demanda tempo e ação. Respeitar o tempo do processo, de um novo 

ritmo de movimento do corpo e, da mesma forma, o agir dos exercícios, de aprendizagens que 

exigem comprometimento e constância. Ao colocar uma prótese, voltam a andar, mas percebem 

que não estão somente caminhando, mas podem voar. O movimento ao qual se referem não se 

restringe a se deslocar de um lugar a outro –  também faz parte do processo: voltar a ir a lugares 

que não estavam mais frequentando, participar de eventos e cultos na igreja, conseguir cozinhar, 

visitar familiares, conversar com vizinhos. Mas nos relatos e expressões de seus corpos, as 

produções evidenciam um outro tipo de movimento – intimamente ligado ao primeiro. 

Amarelo-sol afirma: agora sou dona de mim, me cuido; Verde-florido refere que corta sua 

roupa para estar de acordo com o seu corpo e não o contrário. A liberdade de viver de acordo 

com a singularidade e autonomia de escolha, livrando-se dos padrões preestabelecidos e do que 

as reduz ao plano da limitação, resistem. Costuram as próprias roupas e caminhos, são donas 

de si! 

Nos blocos que confeccionam escolhem tecidos estampados e brilhos para expressar a 

alegria da conquista da travessia de si. Travessia que demandou tempo e ação, paciência e 

dedicação constantes. Hoje olham para si diferentemente de quando estavam no início da ponte. 

E ao olhá-la, sob a perspectiva de “fora”, percebiam-na grande – o medo e o sofrimento 

tomavam conta das expectativas. Abriram-se ao novo e se permitiram a travessia – incentivadas 

pelos profissionais e familiares – e, agora, do lado oposto, não têm mais dúvidas da força que 

possuem. Valorizam cada etapa da longa jornada, encontram alegria de vida. Expressam a 

potência por meio do afeto, presente no discurso de Verde-florido e na postura e brincadeiras 

de Amarelo-sol. E em cada uma das produções: flores, pássaros, borboletas, leques, brilhos. 

Permitiram que o vento aliviasse o peso que carregavam. Já podem voar. Não brigam mais com 

a ventania, mas dela se utilizam e a transformam em brisa, a impulsionar seu voo. 

 O processo ocorreu pela amputação. Contrariando pensamento e práticas que 

consideram doença e dor a serem extirpadas, resistem. A vida resiste, pois comporta o trágico 

(TÓTORA, 2015). O trágico faz a saúde emergir na grande saúde (NIETZSCHE, 2008). O que 

Verde-florido e Amarelo-sol vivem e conquistam. 

Não se exclui ou se nega o sofrimento, presente nos relatos e blocos. Ao invés de 

expulsá-lo, faz-se uso. E ele pode proporcionar contato e vivência de um outro de si, pouco – 

ou nada – acessível quando não se vive a doença. Isso ocorreu com ambas, puderam vivenciar 

um outro de si, e (re)encontraram a alegria de uma vida que comporta a doença, ao mesmo 

tempo que jamais a ela se restringe. Amarelo-sol brinca e utiliza sua limitação para a cunhada 

limpar o seu quintal.  
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Referindo-se à doença, Deleuze explica: 

 

[...] ela aguça uma visão da vida, uma sensação da vida. Quando falo em visão 

da vida, em vida ou em ver a vida, é ser tomado por ela. A doença aguça e dá 
uma visão da vida. A vida em toda a sua potência, em toda a sua beleza! Estou 

seguro disso. Mas como ter benefícios secundários da doença? É muito 

simples. É preciso usá-la para ser mais livre. Tem de usá-la, senão é muito 
chato, pois a gente se estafa, e isso não deve acontecer [...]. Tirar partido da 

doença é se libertar das coisas das quais não se liberta na vida normal. Por 

exemplo, eu nunca gostei de viajar. Nunca pude, nem soube viajar. Respeito 
os que viajam, mas o fato de ter uma saúde tão frágil me dava muita segurança 

para recusar qualquer viagem. Sempre foi muito difícil deitar-me muito tarde. 

A minha saúde não me permitia deitar tarde demais. Não estou falando em 

relação aos amigos, mas às tarefas sociais. A doença me libera muito. É ótima 
neste sentido. (DELEUZE, 1988-1989) 

 

A reabilitação, sob essa perspectiva, é considerada como a capacidade de se reinventar, 

transformando-se, abrindo-se à vida e ao que ela tem de melhor. “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” (TÓTORA, 2015, p.24). Brincar com 

as situações e consigo mesmas, no devir-criança, significa não deixar mazelas e dores definirem 

quem se é, aliando-se ao bom humor que lhes devolve o brilho. “A criança é pura potência de 

afetar e ser afetada. Ela está aberta para as multiplicidades do mundo” (FUGANTI, 2016, n.p).  

 

5.3 COSTURANDO SAÚDES 

A partir desse encontro estiveram presentes as três participantes: Verde-florido, 

Amarelo-sol e Água-marinha.  

O tema do encontro-bloco foi saúde.   

Iniciamos explicando a Água-marinha o que havíamos feito até então. As demais 

colaboraram com as próprias versões, apesar de já virem da recepção comentando sobre a 

semana anterior. 

  

Amarelo-sol: Eu falei pra ela que vocês (referindo-se às pesq.1 e 2) mandaram colocar no 

desenho desde o dia que a gente chegou, como foi a reabilitação até agora, como a gente está. 

Foram estas quatro fases, né? [...] Pensei do meu jeito lá e fiz, aí falei pra elas. Aí, você 

(referindo-se à pesq.1) contou uma historinha no final, e aí pronto, fomos s’imbora. (risos) 

Verde-florido: Bom, eu não falei nada pra ela, mas é quase igual, né...? 

Amarelo-sol: É que minha língua é maior do que a sua.  
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(todas riem) 

Verde-florido: Só que ela fez uma coisa, eu fiz outra, eu me senti bem no que eu fiz, ela se sentiu 

bem no que ela fez, é uma espécie de uma reabilitação, entendeu? Voltando no tempo, pra vê 

como você tá agora.  

Água-marinha: Hoje, fazer uma retrospectiva. 

Verde-florido: Como a gente tá agora e como a gente entrou, né? Comprovando que estamos 

muito melhor agora.  

Água-marinha: Com certeza. 

 

Ao explicar a proposta a Água-marinha, retomaram como se experimentou a confecção 

dos blocos na semana anterior. 

 

Amarelo-sol: Ah, eu gostei do meu! 

Verde-florido: Eu adorei! 

  

Com o intuito de sensibilizá-las ao tema, pediu-se para fechar os olhos. Sentadas em 

posição confortável, deveriam prestar atenção ao movimento que a respiração provocava, o que 

sentiam, pensavam... 

Naquele momento, fomos atravessadas pelo barulho da cadeira de Amarelo-sol, e em 

seguida pelo toque do seu celular. De prontidão, fez piada sobre a situação, todas riram. 

Abraçamos o imprevisto, integrando-o à proposta. 

Retomamos a sensibilização, solicitando que fechassem os olhos e sentissem a 

descontração e a alegria provocadas pela brincadeira. Pedimos ainda para sentirem o corpo e 

perceberem os afetos, os pensamentos, os sentidos…  

 

[silêncio na sala] 

 

 Após alguns minutos, orientamos a abrir os olhos devagar, voltando aos poucos a 

atenção para a sala. Lançamos então a pergunta-provocativa: pela sensibilização, no contato 

com o corpo, histórias de vida, do que já passaram e do momento que estão vivendo hoje, qual 

o sentido da saúde para cada uma? Explicamos novamente para se expressarem pela produção 

dos blocos, com os materiais disponíveis. 

A proposta suscitou interpretações, até se apropriarem da tarefa. 
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Verde-florido: Você quer dizer assim, uma parte da saúde boa, né, outra parte que não passou, 

ruim, e agora voltou boa de novo, é isso? 

Água-marinha: Ela quer que a gente represente. Tipo assim, o arco-íris, no final do arco-íris 

tem uma coisa boa. 

Amarelo-sol: Tem um pote de ouro! 

Água-marinha: Entendeu? Então, a gente tá subindo o arco-íris, teve as fases... 

Verde-florido: Então, mas é isso que eu estou falando. [...]. Ah, no momento tá bem, ora vai 

bem, ora... Não sobre negócio da amputação, nada disso, eu quero dizer sobre outras partes 

do meu corpo. [...]. Outras partes, que tenho problema: a pressão alta, a diabetes, entendeu? 

 

Verde-florido relaciona saúde com doenças. 

 

Verde-florido: Porque as outras partes, o negócio da amputação, do transplante, eu me sinto 

muito bem. E aí, nesse caso aí, eu tenho que pôr a peça conforme o bem, o mal, o mal e o bem. 

 

Já Amarelo-sol sente a saúde por outro viés. 

 

Amarelo-sol: (risos) O que eu quero colocar aqui eu não posso. 

Pesq. 1: O que você não pode? Pode pôr sim! O que que você não pode? 

Água-marinha: Sexo! 

Amarelo-sol: Não, não é sexo. Encher de coração aqui. A Água-marinha é doida! Não é sexo, 

não, Água-marinha, coração! 

Pesq. 1: Mas se for sexo, é saúde também? 

Água-marinha: Aí, tá vendo?! 

Amarelo-sol: Lógico que é, não é? (risos). Você, hein, Água-marinha! Você é cara de pau! 

Água-marinha: Ué, mas e daí? A gente é viva, filha! 

Amarelo-sol: Mas eu vou colocar o negócio aqui?! Você está doida?! 

 

Ao manipular o material, pesq.1 corta a mão com a tesoura. Por meio da brincadeira, 

concepções diferentes de saúde aparecem em uma questão: o vermelho representa sangue ou 

sexo? 

 

Amarelo-sol: Ui, cortou! Nossa, ela passou com tudo! Ai, meu Deus... 

Água-marinha: Cortou mesmo? 



107 

 

Amarelo-sol: Ai, meu Deus! Cortou! Arrancou um bifinho! 

Verde-florido: Vocês ficam falando essas doideiras, ela cortou a mão lá, viu?! (risos) 

Amarelo-sol: Não foi eu não, foi a Água-marinha! (risos) 

Água-marinha: Pesq.1, não foi intencional! (brinca) 

Pesq.1: É que você queria a cor vermelha e eu fui te ajudar! (risos) 

Verde-florido: Você queria sangue, né, Amarelo-sol? 

Amarelo-sol: Não, sangue não...  

Verde-florido: Ué, você não queria vermelho, não tamo falando de saúde? 

Amarelo-sol: É outro vermelho! (risos) 

 

Água-marinha cantarola ao criar o bloco. Enquanto produzem, fazem comentários sobre 

a delicadeza ao expressar afetos tão íntimos. 

 

Água-marinha: Só pra descontrair, viu, que eu falei aquilo. 

Amarelo-sol: Você me mata de vergonha. 

Água-marinha: Magina. 

Amarelo-sol: Eu ia falar assim, que eu queria encher de coração aqui, muito coração. 

Água-marinha: Então, coração, apaixonado.  

 

O desejo encontra ressonância. As brincadeiras despertam a sensualidade, afirmando a 

existência de corpos vivos. 

 

Água-marinha: Quer dizer que a minha amiga ficou… (risos) mas, escuta, quem é que falou 

que é só você que pensa nessas coisas? 

Amarelo-sol: O povo vai falar... Falar, olha, a dona Amarelo-sol tá com.... 

Água-marinha: Ué, Viva! Ela falou o que a gente queria pensar, ué. É ou não é, pesq.1? Cada 

um pensa naquilo que é saudável pro corpo.  

 

O lúdico facilita associações criativas; ao imaginar, sensações se tornam presentes. 

 

Água-marinha: Viu, pesq.1, eu estou me imaginando criança de novo, então eu vou fazer... 

não... tô me sentindo como criança de novo. 

Amarelo-sol: Aí vai desenhar você de criancinha!? (risos) 

Água-marinha: Não, é representando uma criança que existe dentro de mim.  
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Concomitante aos comentários, constroem o bloco-saúde.  

Uma cola, outra borda e ainda outra recorta. 

 

Figuras 8 e 9. Verde-florido colando Saúde 

      

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Figuras 10 e 11. Água-marinha bordando Saúde 

      

Fonte: autoria própria (2019). 
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Figuras 12 e 13. Amarelo-sol recortando Saúde 

     

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Comentam o que pretendem para expressar os sentimentos em relação à própria saúde. 

 

Amarelo-sol: Eu quero fazer assim, quero fazer um lacinho aqui.  

Água-marinha: Vou costurar aqui na lateral. Dar uns pontos largos aqui. [...]. Aí fica como se 

eu estivesse fazendo um bordado bonito. 

Verde-florido: Aqui estou alegre, aqui estou meio triste... 

 

 A experiência do grupo de patchwork de 2016 é levada a diferentes locais, por Água-

marinha: pelo panô se apresenta a novos espaços. O panô ganha vida, assim como a autora. 

 

Água-marinha: Sabe que eu levei esse panô, lá no… eu estou fazendo uma peça de teatro, aí 

eu levei lá pra pôr no quarto da nordestina. [...] as meninas, né, colocaram pra enfeitar o 

palco. Achei que ficou tão bonito. [...]. Sabe, ficou lindo, queriam pra eles, eu falei, não, quem 

me deu não vai estar mais pra mim. (risos). Eu falei, não, não posso deixar aqui.  

 

Vendo o panô como parte do cenário, relata aos colegas do teatro onde e como foi 

produzido, e se sente duplamente reconhecida; ao relatar o conto que motivou o artesanato, se 

depara com a valorização da experiência que passou. 

 

Água-marinha: Olha, na hora que colocaram lá, lembrei da história que vocês contaram, sabe? 

[...] da caixa de pandora. ‘- Caixa de Pandora?’ É, eu falei, vai falar que vocês não conhecem 
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essa história? Daí eles falaram: ‘- Não, a gente conhece’. Então, eu falei, que vocês foram 

contando, parte a parte da história, e nós fizemos o panô. ‘-Nossa, que interessante’. Daí outro 

falou: ‘- Quanto você está vendendo esse quadro?’  Eu disse, isso aqui não está à venda. (risos) 

Amarelo-sol: Não tem preço. 

Água-marinha: ‘Não está à venda, não’. Eu falei, ‘quem foi que deu essa ideia pra mim, que 

me ajudou a fazer, não sei se vai poder me ajudar mais a fazer outro desses’.  

 

A singularidade de cada encontro é valorizada: não se repete e não tem preço. A 

experiência de Água-marinha no campo artístico, após a amputação, se transforma em 

oportunidade de resgatar a música; sai da zona de conforto para entrar em contato com o novo. 

 

Água-marinha: Fiquei tocando violino pra voltar a destreza das mãos. Vou retomar a partir de 

segunda-feira... fiquei envolvida na música tocando violão, só que é muito ruim porque você 

tem que tocar como se fosse canhota; como não tenho a perna aqui pra apoiar, então, teria 

que colocar uma almofada. Muito horrível. Não me senti bem tocando violão desse jeito. Eu 

falei, não, eu vou pra um instrumento menor, vou voltar a tocar violino. Eu falei pra ela, então, 

como é que eu faço? Me deu o endereço lá no bairro do Limão, de um cara que dá aula em 

colégio [...] está com um projeto de trabalhar com deficiente e os cadeirantes... quer fazer uma 

orquestra com o povo que é cadeirante que gosta de música. É um projeto novo. [...] achei 

excelente. Ele falou: ‘- Depois a gente vai se apresentar no teatro e vai não sei o quê...’. Falei, 

olha se você me ensinar eu tô nessa, né?!  

 

 A amputação introduz desafios que exigem o enfrentamento de medos antigos. No 

entanto, há que explorar o entorno para produzir mais Saúde. 

 

Água-marinha: Eu estou fazendo natação, não é pra emagrecer nem nada, é pela saúde mesmo, 

né? Tive a oportunidade de estar lá no paraolímpico, no Jabaquara, tava fazendo aqui no clube 

dos paraplégicos, né, mas aí fechou a piscina. A única coisa que gosto de fazer de todos os 

esportes é a natação. Morria de medo da água (risos), mas resolvi encarar o negócio. [...]. Aí, 

eu falei assim pra o meu professor: eu morro de medo de água, não sei o que aconteceu comigo 

pequena, alguma coisa, que eu tenho medo de morrer afogada. Comecei a nadar com o 

macarrão e aí me senti segura. Agora, tô começando a soltar o macarrão pra poder competir. 

Falei: Não quero ganhar medalha nenhuma, não estou aqui pra ficar ganhando medalha, estou 

com 52 anos. Vou deixar isso aí pra os mais novos. Lá em casa tem piscina e eu não uso. [...]. 
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Faz 18 anos que moro lá e nunca usei a piscina. [...]. Então, vou começar a utilizar a que tenho 

perto, né? Estou fazendo isso, um monte de coisas, né...? 

 

 Reabilitação de quê? A percepção da Vida muda radicalmente. 

 

Água-marinha: Desde quando entrei aqui, eu cheguei uma pessoa e saí outra. Saí pronta pra 

poder enfrentar qualquer coisa, você entendeu? Mesmo que eu dê com a porta na cara, eu vou 

levantar e vou seguindo, seguindo. Sabe o que eu vi? Eu vi o seguinte: meu filho já está com 

20 anos e logo, logo, vou estar sozinha. Ele tem a vida dele e eu, a minha. Nos últimos suspiros, 

quero falar assim: - Poxa, Água-marinha, você aproveitou tudo que podia. Você só não 

aproveitou mais porque você não pôde, não tinha dinheiro, e ainda faltou um homem na sua 

vida, pra você fazer alguma coisa (risos). Antes, eu pensava muito em um parceiro, hoje, eu tô 

acostumando a viver sozinha e pegando gosto pelas coisas que faço.  

 

Ocorrem reaproximações e ressignificações de momentos passados. 

 

Água-marinha: Estou indo na igreja com a minha mãe todo final de semana; a gente é da 

Congregação. Falei pra ela, ‘mãe eu também preciso me resgatar na igreja. Vamos lá!’. E aí 

todo fim de semana eu vou. 

 

 Revisita os afetos familiares. O pulso forte da mãe ganha outro sentido:  obrigou-a a 

ficar diante da qualidade do casamento. Atribui as mudanças ao tratamento institucional 

recebido; sinaliza que na AACD a incentivaram. 

 

Água-marinha: […] a minha mãe, às vezes eu falo que é a minha carrasca; mas a maioria das 

coisas que eu sou hoje é por causa das sovadas que ela me dá. Hoje eu não tenho raiva, sabe, 

porque assim, eu tava falando com as meninas, quando eu estava recém-operada, eu fui pra a 

casa dela; ela me mandou embora. Porque meu marido não queria tomar conta de mim. Ele 

falou: ‘se a tua família não quer tomar conta de você, por que eu vou tomar?’ Daí eu fico vendo 

o que já fiz, o que aprendi aqui com vocês na AACD, graças a Deus, e o que é a minha vida 

hoje. Nossa, eu só tenho a agradecer, você entendeu? Agradecer muito a Deus, né? 

 

Experimentar o que o corpo pode fazer passa a ser um desafio interessante. Reativar a 

persistência ajuda as novas aptidões.  
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Água-marinha: [...]. Então, é assim que eu estou experimentando um pouquinho de cada coisa. 

Falar ‘não posso’ só depois de tentar até o fim, né? (risos). 

 

 Desligar-se do que foi não é tarefa fácil. A deficiência impõe limites e obriga a lutos. 

Uma nova contradição se coloca na Vida: cuidar da própria saúde ou ainda trabalhar para a 

saúde dos demais? 

 

Água-marinha: [...] porque eu não nasci deficiente, fiquei deficiente depois do acidente que 

tive. Então, tive que aprender a lidar com essa nova forma, não é fácil! Então, vi um outro 

mundo; tive que aprender e acho que estou aprendendo. Só quando morrer é que vou parar de 

aprender. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova, né? Então, porque a vida, quando a 

gente é independente, é uma rotina, quando a gente é assim, eu vou falar pra vocês, é diferente, 

viu? Eu fico… ficava questionando: fiz faculdade de enfermagem e de farmácia, pós-

graduação… Nossa, um monte de coisas, sabe, então, eu tinha um foco diferente da vida. 

Jamais ia imaginar que um dia eu ia ficar numa cadeira de rodas. Tive que mudar um pouco 

os meus recursos pra chegar aonde estou; ainda quero retomar a parte da área da saúde, 

porque nasci pra isso. Então, assim, preciso ver como vou encaixar; como vou usar ser 

enfermeira, como é que eu vou usar ser farmacêutica, entendeu? Como eu vou usar ser 

acupunturista, tudo isso. Eu tenho uma bagagem muito grande, um conhecimento muito 

grande, e acho que é dó, né...?  

 

 Em meio às narrativas, desejos e anseios, aos poucos seus blocos ganham contorno, 

cores, formas... diferentes Saúdes começam a emergir. 
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Figura 14. Mãos que criam blocos, experimentos que costuram vidas. 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Um cenário, quase como um filme de suspense, passa à sua frente. Enquanto produz, 

Amarelo-sol rói a unha. 

 

Amarelo-sol: Aqui eu queria fazer mais tenebroso, assim, né? Aqui minha saúde que era boa, 

aqui tenebroso, aqui quando eu vi a esperança, e agora... 

 

 Brincam com a tensão das alterações que a amputação trouxe. 

 

Amarelo-sol: É, mais assim, sabe… pra a pessoa olhar assim e falar, ‘ichi, aqui ela tava 

tenebrosa!’ (risos) 

 

Brincando, interpretam o que produzem. 

 

Água-marinha: Isso, aqui o colorido, tá aqui preso, porque é onde está já fixada a base. O 

restante aqui é só aproveitar (risos). 
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 O material ganha cor, contornos e sentido; metáforas são introduzidas. Para Água-

marinha a base é... 

 

Água-marinha: ...o conhecimento. É o coração, né?! Porque aqui tem três: um que tinha antes, 

era grandão e agora se dividiu, porque eu estou reconhecendo a moçoila (risos) que está se 

expandindo. Tem três corações aqui, o primeiro é grande, e está dando vazão pra coisas novas. 

Tô me expandindo (risos). Eu percebi também que estou mudando por dentro, né? A saúde tá 

mudando, tudo tá mudando, até pra conversar com as pessoas...  

 

 Cair no buraco e cair na risada ficam no mesmo patamar. A queda que poderia ser uma 

tragédia é tratada com bom humor. Rir de si mesma também é sinônimo de saúde.  

 

Amarelo-sol: [...] eu caí segunda-feira. [...]. Fui ao posto, tava voltando, daí tem a vizinha, 

três casas pra lá, tem um portãozão, eu vi o buraco, quando eu fui, passei fora do buraco. 

Quando vim, enfiei a prótese dentro do buraco, caí de joelho no portão da mulher. Plaft... fez 

um barulhão. A mulher: ‘A Coisa caiu’. Ela não sabe o meu nome, ‘- A Coisa caiu’ (risos). 

Água-marinha: A Coisa caiu! 

(todas riem)  

Amarelo-sol: Gritando: ‘a Coisa caiu’, ‘a Coisa caiu’, que ela não sabe meu nome, né? Aí, a 

mãe dela: ‘quem é a Coisa?’, ‘que Coisa?’. 

(todas riem) 

 

 O desespero diante de uma amputada que se acidenta não a contamina. Isso também é 

incorporado às noções de Saúde. De ‘Coisa’ volta a ser a eterna ‘Nenê’, apelido de infância. 

Recebe as atenções, mas identifica que o problema não está na prótese e sim nas calçadas mal 

conservadas. O que podia ser um relato trágico adquire tom cômico. 

 

Amarelo-sol: E eu caída lá de joelhos. Aí, meu primo, quatro casas pra lá, me chama: ‘Ô Nenê, 

você precisa de ajuda?’ Eu falei: ‘O que que cê acha?!’ (risos). De joelho lá caída, aí a mulher 

abriu o portão. Chegou todo mundo ao mesmo tempo, ele me pegou de um lado, o outro 

pedreiro que tava lá me pegou do outro, me levantaram. ‘Quer que eu leve até sua casa?’ São 

três casas! Me levasse antes pra um posto de saúde, né? Ai, carambola! Aí machucou um 

pouquinho; ralou o joelho (risos). Só comigo mesmo. Aí pronto, fui pra casa, tomei banho de 
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novo; tive medo. Da outra vez bati a perna, e ela entrou. Aí minha cunhada falou, ‘Por que não 

voltou pra o posto?’ Eu falei: pra cair de novo no buraco? (risos)  

 

 A perspectiva amorosa transforma; os afetos estão nos corpos e intensificam a força de 

vida.  

 

Água-marinha: Você sabe que você está até mais bonita? 

Amarelo-sol: Tô mais bonita. Meu irmão falou: ‘O que está acontecendo com você?’  

Água-marinha: Você está mais bonita! 

Amarelo-sol: Sabe, ó, eu tava com um problema grave da diabetes; não estava conseguindo 

controlar a diabete. Aí, conheci..., vocês já sabem quem... passou, passou o tempo, aí o médico 

pediu o exame...  

Água-marinha: Normal? 

Amarelo-sol: ... fui fazer o exame e o médico falou: 6.5 é normal. A minha deu 6.1, o médico 

falou: ‘Cadê sua diabetes? Acabou!’ 

Verde-florido: Ah, é? 

(vozes e risadas sobrepostas) 

Amarelo-sol: Não, aí, sabe o que ele falou pra mim? ‘Se eu tivesse te conhecido há quatro anos 

atrás, você não teria perdido a perna’.  

Água-marinha: Olalá! 

Amarelo-sol: O amor não é lindo?  

Água-marinha: É lindíssimo! (risos) 

 

 Os ideais sociais de beleza não condizem mais com o corpo, mas o prazer as liberta dos 

modelos. Reveem o preconceito como amputadas e ganham a oportunidade de rever muitos 

outros conceitos morais e estéticos: o sobrepeso não é empecilho.  

 

Amarelo-sol: É mentira, eu sei que é mentira, mas faz bem pro meu ego. [...]. Eu sou lindona? 

Não. Eu sou lindona, eu sou gatona? Gatona? Eu vou quebrar o telhado da casa do homem! 

(risos). Hoje ele foi para a minha casa! 

Água-marinha: É isso que a gente tá falando! Eu tô falando, hoje ela está até mais linda! 

Amarelo-sol: Eu estava com um vestido que ele nunca tinha visto. Na minha casa eu uso 

aqueles vestidos de malha. É levinho! Aí ele falou: ‘Nossa, nunca vi você com esse vestido, 

bonito o seu vestido’. Aí eu falei: só o vestido? Aí ele falou: ‘Não, você é muito bonita’. Aí eu 
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falei: porque o corpo ajuda, né...? ‘Ajuda!’ Ele acha que sou bonita com um corpo desses? 

Gente do céu! 

Água-marinha: Ah, ele gosta de você do jeito que você é.  

Amarelo-sol: Faz sete meses que a gente tá...  

 

 Resgatam falas desde o grupo de patchwork em 2016. Constatam que estão vivendo o 

que desejaram lá atrás. A cumplicidade entre as participantes as fortalece nas experiências 

atuais.  

 

Amarelo-sol: Sabe, eu nunca achei assim, que um homem ia olhar pra mim como uma mulher, 

depois... 

Água-marinha: Pesq.1, você lembra... eu tava falando pra Amarelo-sol, lembra do que ela tava 

falando no começo do nosso grupo? Que precisava encontrar um príncipe encantado, lembra? 

Pesq.1: No patchwork? 

Água-marinha: É. E aí ela descreveu o rapaz, lembra? Era igualzinho o que Deus colocou na 

vida dessa mulher.  

Amarelo-sol: Então, mas eu jamais pensei que um cara ia se interessar, entendeu? 

 

 A percepção de si é confirmada na convivência com as colegas de reabilitação; é através 

do outro que confirmam como são. 

 

Amarelo-sol: Ah, sei lá, eu acho que sou uma boa companhia, gosto de falar, né? Gosto de 

empurrar a pessoa pra frente. 

Pesq. 1: Que outra coisa que você faz aqui o tempo todo? Que a gente estava fazendo até 

agora? 

Amarelo-sol: Gracinha, piadinha.  

Pesq.2: Você é uma pessoa bem-humorada.  

Água-marinha: Uma delícia de ficar com você, Amarelo-sol... 

 

 Concentradas na produção do bloco-saúde, mas atentas às conversas... compartilham 

percepções e opinam. O que pertencia ao cenário agora é detalhe; de mutiladas-doentes, a 

amputação passa a ser um detalhe no percurso da vida. 
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Amarelo-sol: Olha, foi igual eu falei hoje pra ele. Falei: ó, eu nem sei onde isso vai dar, 

entendeu...? 

Verde-florido: Você sabe muito bem aonde vai dar...  

(risos) 

Amarelo-sol: Já deu, né, dona Verde-florido, já deu… (risos). Então, assim, eu não sei até 

onde vai, entendeu, mas jamais pensei assim que um dia um cara ia se interessar por mim. 

Jamais e foi uma coisa assim tão boa.  

Verde-florido: Você não tem que ficar diminuindo! 

Água-marinha: E eu te falo mais, se você soubesse o bem que isso está fazendo pra sua saúde, 

dá pra ver no teu rosto. Você tá com outra aparência, você não sente isso? 

Amarelo-sol: Sinto...  

Água-marinha: Você tá outra pessoa. 

Amarelo-sol: Quando eu tô com ele, me sinto a tal, a gostosona... (risos) 

Água-marinha: Alguém gosta de você do jeito que você é, Amarelo-sol, olha!  

Amarelo-sol: E ele é bem barrigudinho, e é um esfrega-esfrega de barriga miserável! (risos) 

Água-marinha: Saudável... (risos). É maravilhoso! 

Amarelo-sol: Chega, por hoje chega. Já falei muita besteira. Estou até vermelha de vergonha 

de vocês.  

Pesq.1: Amarelo-sol, vergonha do quê? Olha que coisa mais maravilhosa. 

Amarelo-sol: Vergonha de dar! (risos) 

Água-marinha: Eu fico feliz por minha amiga estar desse jeito. Maravilhosa...  

Pesq.2: Lógico, você está feliz! 

Água-marinha: Ó! Linda... Amarelo-sol, você está linda, se você soubesse o benefício que isso 

está fazendo pra você! Olha! Ué, até os resultados médicos estão provando isso, né? 

Pesq.1: Foi no médico, quanto que tava a glicemia? 

Amarelo-sol: Tava... não, tava… ele falou: ‘A senhora praticamente está sem diabetes’. Estava 

6.1. Ele falou: ‘O que que aconteceu?’ Eu falei: não sei, acho que é do regime que estou 

fazendo. Que regime?! Eu nem faço regime! (risos) 

 

 É o médico que aborda o tema sexualidade; não há mais como escapar. O desejo se faz 

presente, ultrapassando possíveis limitações de um corpo amputado. O sujeito volta a imperar 

e a amputação nesse momento se torna um detalhe, sob a anuência do profissional da saúde. 
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Amarelo-sol: Não, porque agora tem o médico da família, né? Aí, eu fui lá, ele faz um monte 

de pergunta: ‘A senhora é casada?’ Não, sou viúva. ‘Namora?’ Daí eu fiquei assim... (risos) 

‘Pode falar’. Aí ele pegou e falou assim: ‘Não precisa ter vergonha’. Ele falou: ‘A senhora 

namora?’ Eu falei: acho que sim, não sei se é namoro, não sei se é ficante, não sei o que é. Aí 

ele falou: ‘Ah, tá, seu parceiro é fixo?’ Falei: é, acho que é, né? (risos). Aí ele perguntou sobre 

exame ginecológico, se tava tudo bem, se usava preservativo, aí falei: sim, claro, eu sou 

prevenida, né?! Aí ele pegou e falou ‘qual o problema?’ Mas quando você for na minha casa 

você não vai falar assim, né? (risos) ‘Não, porque o que você está falando aqui é só entre nós, 

pode ficar tranquila’. Aí, ele olhou meus exames: ‘A senhora é uma mulher saudável’ Aí eu 

falei: se eu fosse saudável, eu não teria perdido a perna, né?! Aí ele falou: ‘Isso daí foi um 

mero detalhe’. Então, sei lá..., mas eu fiquei com vergonha... 

 

 Voltar a andar é uma reconhecida conquista, mas o flerte é o que dá sentido à saúde. À 

medida que lavar um copo deixa de ser uma obrigação, identifica que está em pauta muito mais 

do que adquirir independência física. 

 

Pesq.1: Será que quem é amputada não é saudável?  

Amarelo-sol: É. 

Pesq.1: O que que você acha? Na tua experiência. 

Amarelo-sol: Agora, eu tô mais ou menos, né? Agora eu tô um pouco saudável (risos). Antes 

era... 

Água-marinha: Tá amando gostoso, né? Isso que é saudável. 

Pesq.1: Antes não? 

Amarelo-sol: Antes não. Antes eu não… né… Fazia o tratamento tal, né, com esperança de 

andar, claro, graças a Deus eu ando, foi difícil, mas graças a Deus eu ando. Mas agora não, 

agora é diferente, sabe? Igual eu falei, antes, ah, tem aquele copo ali, deixa ali, depois eu lavo. 

Agora não. Agora eu já levanto, entendeu... já cuido, já limpo, tal, tal, outra coisa... 

Água-marinha: É outro humor, outro humor. 

 

 Por que não recomeçar, experimentar, arriscar? O ‘não’ perde o poder de derrubá-las. 

Uma silenciosa construção se solidifica, à medida que confeccionam e empilham os blocos-

saúde. A descoberta de si, de sua potência, produz uma rica liga-cimento. 
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Água-marinha: A gente tá se descobrindo de novo. [...]. As coisas são tão gostosas aqui que 

vocês ensinam pra nós, pelo menos pra mim. Eu tenho certeza que pra Amarelo-sol também, e 

dona Verde-florido também. É como vocês falaram: a gente absorve as coisas, e depois pratica 

na nossa vida. Por que não? Por que não? A gente pode. O que a gente pode ouvir? Um não? 

A gente já ouviu tantos nãos lá pra trás, né, e que deixou a gente pra baixo. Não. Aí, já sabe? 

O negócio é bola pra frente, é isso que estou aprendendo. A Amarelo-sol também. A Amarelo-

sol fala assim, mas dentro dela está ficando mais segura, porque antes não era…ela se via de 

um jeito. E hoje, essa mulher me ensina. Sabe, você me ensina, me ensina. 

 

 Amarelo-sol se sente cuidada, mas não mais como doente; o componente amoroso 

revela distinto sentido ao termo “cuidada”. Deixar-se sentir desejada, na expressão do outro 

promove deslocamentos: agora reconhece que tem o que compartilhar. É uma Mulher, antes de 

quaisquer adjetivos. 

 

Amarelo-sol: Não é o homem em si. [...] é o olhar, o jeito que ele fala. O jeito que ele olha. O 

jeito que se sente assim, junto comigo... 

 

 Terminam os blocos-saúde do dia. Entre costuras, colagens, depoimentos e comentários. 

As risadas acompanharam o espaço criativo-artesanal de reflexão.  

 Amarelo-sol é a primeira a terminar. A imagem abaixo nos faz entender o que afirma. 

A ausência da perna a limita, mas reconhece que descobriu um âmbito, até então não 

identificado: transborda um outro tipo de saúde. 
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Figura 15. Bloco-saúde de Amarelo-sol 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Amarelo-sol: Bom, aqui, quando eu era nova, né, que tinha saúde (referindo-se à parte 

esquerda superior). Tinha uma saúde... como fala? Alegre, né, as cores assim, alegres. [...]. 

Saúde do corpo mesmo, da mente, não me preocupava com nada, então, minha vida era 

diferente. Antes de ficar doente, era livre, dona de mim, igual sempre falei. Eu era dona de 

mim, então aqui era livre. Aqui, foi quando comecei a ficar doente (referindo-se à parte direita 

superior). Aí foi triste, foi uma parte assim bem tenebrosa, bem nas trevas mesmo, né, sem... 

não tinha chance nenhuma; foi quando comecei a vir pra AACD fazer a reabilitação, uma 

esperança, assim, um colorido, né, e aqui é o atual (sorri, referindo-se à parte inferior do bloco). 

Pesq.1: E o que tem aí nesse atual? Vamos falar desse atual. 

Amarelo-sol: Deus meu! (risos). Ah, pesq.1, eu nem sei te falar o que que tem aqui, tem um… 

tem amor.  

Pesq.1: Tem amor? 

Amarelo-sol: Tem amor. [...] hoje a minha saúde está aqui, assim, sabe? 

Pesq.2: Com brilho? 

Amarelo-sol: Com brilho, é. Eu não estou 100%. Claro que tem muita coisa que preciso 

melhorar, mas assim, tô vendo a minha saúde, o meu corpo, sabe? As minhas coisas, com 

outros olhos, né, com outros olhos. Porque antes não, antes eu via só assim, sou amputada, 
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amputada… né? Ai, não posso isso, não posso aquilo, não posso nada, agora não, agora estou 

vendo assim que eu posso, sabe? 

Água-marinha: Está vivendo! 

Amarelo-sol: Que eu posso. Agora eu não tenho mais limite.  

Água-marinha: Eita, delícia! 

 

 Ao ouvir o relato da escolha dos materiais e tecidos de Amarelo-sol, Verde-florido e 

Água-marinha quiseram incrementar os próprios blocos com mais brilhos... Algo contagiante, 

que não uma doença, se multiplica.  

 

Verde-florido: Ah, queria umas coisas brilhante aí pra ficar mais...  

Água-marinha: Eu achei bonito esse negócio lilás. Eu quero. Só aqui nas laterais, aqui assim, 

ó. 

 

 Enquanto terminavam, continuavam a conversar. Receios são igualmente verbalizados, 

em um movimento de vaivém. Constatam que nada é perene, como a própria saúde. Valoriza-

se o aqui e agora. 

 

Água-marinha: Sabe, Amarelo-sol, eu fico lá em casa e às vezes eu fico pensando em você? 

(risos) 

Amarelo-sol: É?! 

Água-marinha: Aí, eu falo, hoje minha amiga deve tá tão bem! 

Amarelo-sol: Eu sei lá! 

Água-marinha: Ai, deixa a vida te levar! 

Amarelo-sol: Não, sabe por quê? Não, eu vou falar a verdade. Quando eu conheci ele, contei 

pra uma amiga minha aqui da AACD. Ela falou: ‘Cuidado, que esses homens dão golpe’. Aí 

eu falei pra ela: caramba, né, você dá o maior incentivo assim pra mim, agora que arrumei um 

cara assim legalzinho...! Tô falando pra você e você me fala que o cara está querendo me dar 

golpe? Eu não tenho nada que chame a atenção do cara, né? Será que não tenho nada?! É 

golpe? [...]. Ele não mexe em nada meu [...] ele nunca mexeu no meu dinheiro, uma que também 

eu nem tenho, né (risos)? Nunca mexeu na minha bolsa. [...], acho que eu estava mais 

apaixonada; fiquei apaixonada por ele, apaixonada, sabe assim? Sabe, de carregar um 

caminhão, fiquei mesmo... aí, depois eu fui, sabe, falei não, não posso, né, tenho que ir me 

controlando, não que eu não goste dele, gosto dele, sabe? 
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Água-marinha: Você ficou um pouco receosa. 

Amarelo-sol: É, mas depois que ela me falou isso, sabe, eu tenho medo, fiquei com receio.  

Verde-florido: Ela te jogou um balde de água fria! 

Água-marinha: Com uma amiga dessa, não precisa de duas... (risos) 

 

 Amarelo-sol pergunta a Verde-florido, a mais velha do grupo, sua opinião. Afinal, se 

permitir mergulhar em um novo amor exige muito respaldo. A amputação já as colocou em 

contato com limites, ao transpô-los no campo do afeto, o que procuram? Quem pode dar 

garantias?! 

 

Amarelo-sol: Tem futuro, não tem futuro? É melhor, deixa pra lá? (risos) 

Verde-florido: Ah, Amarelo-sol, aí o gosto é seu, né? Eu não posso te opinar nada, se você...  

Amarelo-sol: Não, mas ele não tá me prometendo nada, nunca me prometeu nada, nem eu 

cobro nada... 

Verde-florido: Ele está dormindo lá na sua casa, Amarelo-sol? 

Amarelo-sol: Não, nunca dormiu na minha casa. 

Verde-florido: Não aceita tão fácil. 

Amarelo-sol: Não, eu não quero… já falei pra ele que eu não quero morar com homem 

nenhum. 

Verde-florido: Pode namorar, pode passear, pode transar, mas não deixa morar dentro da sua 

casa.  

Amarelo-sol: Não, eu não quero, ele nunca dormiu na minha casa.  

Verde-florido: Porque se começa a dormir, daqui a pouco já começa a trazer o pijama, começa 

a trazer tudo (risos), e pronto, aí sim. 

Amarelo-sol: Não, já falei pra ele. Não. 

Pesq.1: Mas isso é ruim, Verde-florido? 

Verde-florido: Começar a trazer tudo pra dentro de casa? Ah, eu acho. Enquanto está assim 

namorando é melhor. E tem mais, se você estressar, tchau, sai, vai embora, acabou, chega! 

Você tá livre pra encontrar outra pessoa. Agora, se o bicho tá morando junto com você, 

dormindo, comendo de sua panela, ah, não, não, não. Não dá. (risos) 

 

 

 Verde-florido encerra a produção do bloco-saúde. 
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Figura 16. Bloco-saúde de Verde-florido 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Verde-florido: Ah, eu comecei meia baixo astral no azul aqui (referindo-se à parte esquerda 

inferior), mas depois eu fui vendo que não é assim, a vida é como a gente tem que levar. Eu 

estou muito bem, graças a Deus, por isso que gosto das coisas assim, né? Ó, as cobrinhas da 

vida que eu passei e passo. 

Água-marinha: Altos e baixos.  

Verde-florido: É. E as cobras nunca vão deixar de passar na minha vida, então...  

  

Cobra é... 

 

Verde-florido: Cobra é família, é problema na minha casa. Um dia tá uma benção, outro dia 

só Deus sabe como é que vai ficar... Bom ou ruim, tem que segurar, né? Tem hora que penso 

mais em mim. Às vezes, fecho a minha porta e nem quero ouvir o que está acontecendo lá fora. 

Fecho meu quarto (risos), e quero é mais é que... ‘Vó’... Eu falo: ai, não tem Vó aqui não! Tô 

dormindo, não quero papo! Nem vem, nem vem. ‘ Ô, Vó, eu posso ir aí?’ Vem fazer o quê aqui? 

‘Ah, eu queria te ver’. Não, você já me viu tal dia, não vem hoje não, eu falo logo. Porque tem 

hora que enche, viu, Amarelo-sol? [...]. Ah, agora, ah, não! Eles falam ‘Ô, Vó, eu posso ir aí?’ 

‘Ô, Vó, aí na sua casa já tem almoço?’ Eu falo: eu não faço almoço, eu comi pão e só; não fiz 

comida.  
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Pesq.1: E um almoção bom na geladeira. (risos) 

Verde-florido: Lógico, tá lá dentro da geladeira. (risos). Não vou levantar pra arrumar comida 

pra ninguém, estou lá deitada, tô vendo novela, não vou deixar de ver minhas novelas, tá bom... 

‘Ai, Vó, mas é por causa que aqui não tem isso, minha mãe não fez...’ Problema seu e da sua 

mãe. Passa! 

 

 O sentido que atribui à saúde é dizer ‘não’, fazer ou deixar de fazer conforme as próprias 

vontades, e se permitir a experiência de se sentir livre. 

 

Verde-florido: Olha, se eu falar… fiquei fim de outubro, novembro e dezembro, na casa do 

filho. Vim pra minha casa em janeiro. Fechei a minha casa, entendeu? Fechei. (risos). Passei 

a chave. Meu filho: ‘ Mãe, fica uns dias lá no meu apartamento’. É no mesmo bairro, mas é 

mais longe ainda. Fiquei lá, pois esse povo não dava sossego; todo dia ligando:  ‘Mãe, quando 

você vai pra sua casa?’, ‘Ô, Vó, quando você vai pra sua casa?’ Eu falei: quando eu tiver 

vontade de ir!  

 

 Descreve sua grande família. Precisa de um tempo para si e se refugia em local distante. 

Não está mais incondicionalmente disponível. Somente assim consegue mostrar que algo 

mudou, não apenas fisicamente.  

 

Verde-florido: Pra falar a verdade, todo, todo, são em 11.  

Água-marinha: Tudo vivo? 

Verde-florido: Não, tenho três mortos. Seis meus e cinco que criei. Um é de um filho meu que 

é falecido, e quatro de uma filha falecida. Criei tudo. Mas tudo me chama de Mãe. Como eu 

criei, eles me chamam tudo de Mãe, entendeu?  

Água-marinha: Tá certo. 

Pesq.1: Sim. Ou seja, imagina você pra ficar com 11 problemas a mais, além dos seus 

problemas. Ficar cuidando de 11 problemas. 

Verde-florido: É, pra você ver! Mas se vocês soubessem a inveja porque eu fiquei na casa 

desse... Não é por que eu não podia ficar na casa dos outros, mas na casa dele me senti melhor 

[...] Mas todo dia era uma ligação: ‘Quando que a senhora vai pra sua casa?’, ‘A senhora não 

vai passar o Natal na sua casa?’ Eu falei: não, vou passar aqui na casa do C. ‘Mas, mãe, e 

fulano?’ Eu falei: Ah, cada um que passe o Natal na sua casa. Todo ano é na minha casa!  
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 A saúde em meio a altos e baixos, como revelam as ‘cobrinhas’. Consegue vê-la – saúde 

- em movimento, e isso altera a disponibilidade nas relações familiares. Reconhece que uma 

fragilidade se instalou e precisa de atenções específicas, também no âmbito afetivo. 

 

Verde-florido: Eu consigo, pelo menos aqui nessa parte aqui... já tô bem melhor, né, e essas 

cobrinhas aqui eu já passei, e passo de vez em quando. Mas ela já tá mais... 

Água-marinha: Colorida. 

Verde-florido: É, tá mais colorida. (risos) 

Água-marinha: E tá lindo! 

Pesq.1: E não tem como a gente apagar, as cobrinhas fazem parte da vida, né?  

Água-marinha: Fazem parte, é verdade. 

Verde-florido: É, altos e baixos, né? Hoje tá assim, amanhã tá assim e assim...  

 

 Resgata sua história com humor, brinca com os conflitos na relação com os filhos. A 

amputação provoca reavaliação de atitudes anteriores. Ou será a velhice amputada que a coloca 

frente à impossibilidade de desejar?! 

 

Verde-florido: Às vezes eu brigo com eles lá e falo assim: olha: fiquei viúva com 40 anos – eu 

não sei por que não casei logo que fiquei viúva! Aí, arrumava um homem pra me ajudar a 

meter o pau em todo mundo nessa casa (risos). Fui ficando que nem uma idiota, cuidando de 

neto, cuidando de filho, agora estou aí, ó, acabada, velha, doente. ‘Mãe, a senhora não gosta 

de nóis não?’ Eu falei: Quê? Vocês só enche o saco, eu estou assim por causa de vocês mesmo! 

Eles falam: ‘Ah, Mãe, mas a senhora que não quis casar’. Eu falei: porque eu fui muito burra, 

que aparecer, apareceu muito, eu é que não quis, entendeu? ‘Ah, mas a senhora tá em tempo’. 

Falei: Agora?! Depois de velha, acabada deste jeito! Pelo amor de Deus! (risos) 

 

 O cuidado aparece como infortúnio; investiu na família e neste momento, avalia como 

tendo deixado se explorar. Então, um novo parceiro está fora de cogitação. Mas sabe o que é 

essencial para o próprio cuidar? Afastar–se para respirar, até a próxima ‘recaída’ na trama 

afetiva doméstica, da qual é parte fundamental. 

 

Verde-florido: Pra mim, não. Eu não acho. Agora é só amizade, conversar, assim, mas eu não 

sinto, não tenho vontade não. Não sinto... Não sei se é porque o que eu passo assim, eu falo, 

eu vou arrumar mais uma sarna pra infernizar minha vida? Não quero nada não.  
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 Tenta concentrar-se em si. 

 

Verde-florido: Estou ótima! Eu me sinto muito bem, graças a Deus.  

 

 Água-marinha comenta sobre o seu bloco-saúde: o coração em expansão, a paixão pela 

vida... Após o baque da amputação, precisou se rever. 

 

Figura 17. Bloco-saúde de Água-marinha 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Água-marinha: É, então. Tem uma base, que eu costurei aqui, que foi o início de tudo. No 

começo, eu tava com meu coração, aqui, ó, grande, né...? (risos) Agora dividiu, é que nem elas 

tão falando: a gente aprende a ver a vida de outra forma. Aqui tá cabendo mais amor, mais 

saudade, mais vida pra mim. Então, eu estou sentindo o meu coração, por isso que tem três 

aqui, um de base e outros dois que eu consegui liberar pra poder me apaixonar, né? Me 

apaixonar não por homens, né, mas sim pela vida. Eu aprendi. Se surgir um homem, 

obviamente que será, né? (risos). Será bem-vindo! (risos) 

Verde-florido: Será melhor, né?! (risos) 
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Água-marinha: Mas, no momento, tá sendo eu e as minhas descobertas. [...]. Várias! Estou 

resgatando a Água-marinha lá atrás, que tinha um monte de coisas que me privei, quando 

casei. Hoje tô me descobrindo novamente, estou gostando de me encontrar de novo, só que de 

uma outra perspectiva, né?  

 

 A releitura do passado faz a vida valer a pena. Torna-se mais acolhedora em relação à 

velhice da Mãe... Com isso, dá e recebe companhia. 

 

Água-marinha: Não, é diferente de hoje. Então, assim, esses lacinhos são as coisas que eu já 

tô descobrindo, são algumas cores, detalhezinhos da vida, que tá indo e que está valendo a 

pena. E os brilhos que eu queria colocar aqui só pra fechar o quadro, porque são coisas 

maravilhosas; tá valendo a pena. Então, assim, eu tô aprendendo muita coisa. E eu gostaria 

muito de repartir isso com outra pessoa, mas estou vendo que o momento ainda não é o 

adequado. Então, assim, a única pessoa que estou repartindo tudo foi com a pessoa que me 

desprezou no início, que foi a minha mãe. Ela me mandou embora da casa dela, e você vê só 

como que a vida é: tá me resgatando novamente pra ela. De todos os meus irmãos, sou a única 

que tá dando atenção pra ela, você entendeu? 

 

 Mudou a relação com a mãe. O sofrimento proporcionou novo olhar; pôde acolhê-la. 

Não perde tempo com mágoas que poderiam deixá-la eternamente desamparada. Vive a 

experiência de autonomia que lhe traz dignidade. 

 

Água-marinha: É. Ela está se sentindo uma pessoa solitária. Eu pensei que meus irmãos, por 

morarem perto, iam lá; a frequência era muita, só que vão lá mais pra comer. ‘Oi, mãe, tal… 

tem comida aí?’ Tem, pá, comem, enchem o taco e saem fora. Não ficam escutando a velha 

falar nada, você entendeu? [...]. Ela falou, ‘nossa, ficar com você é diferente’; sou amiga dela. 

Eu não sou filha só, você entendeu? Conto muito pouco da minha vida, porque minha mãe não 

é uma pessoa preparada pra ficar ouvindo nada do que tenho pra falar. Ela recrimina muito 

as minhas coisas, você entendeu? Se eu falo que eu namoro, ela fala que estou fazendo coisa 

de prostituta... se tenho muito amigo, é porque sou muito dada. Então, a visão dela é uma coisa 

bem diferente assim, pra eu não ficar com pensamentos negativos do que ela vai falar pra mim, 

me reservo um pouco. Tenho meu limite pra conversar com ela. Não faço nada pra ela gostar 

de mim, simplesmente faço aquilo que sinto vontade... Sei do jeito que ela é desde que nasci. 

Quando me mandou embora da casa dela, não acreditei muito que estava fazendo aquilo 
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comigo. Poxa, sou carne e osso dela, nasci dela, né, e ela foi capaz de fazer isso pra mim. Sem 

medo de ser feliz! Nunca demonstrou arrependimento do que fez. Mas hoje, que está ficando 

mais velha, e eu também, eu vi que ela tem o jeito dela e que eu tenho que a amar do jeito que 

é, você entendeu? Então, um dia essa mulher vai morrer e eu vou sentir falta dela, né? Ah, 

minha mãe era assim, assim, assado; era, mas o que eu vou fazer? É a mãe que tenho, é o que 

tenho pra hoje. Falei na cara dela: Mãe, eu tinha tudo pra te odiar, você não é minha mãe, 

nunca foi, pelo conceito que eu tinha de quando você me mandou embora. Devo ter sido alguma 

filha tua que você nunca quis. Uma filha adotada, porque você nunca foi minha mãe [...]. 

Mediante a situação, recém-operada, eu tava perdida, não sabia o que fazer, nem como fazia 

cocô nem xixi, como ia tomar banho, como ia ficar limpa. Odeio cheiro de xixi e cocô, e estava 

assim. A dignidade foi lá embaixo. Falei: mas hoje, agradeço você, sabe por quê? Você e o 

meu ex-marido me abandonaram, então tive tempo pra mim, e tudo que sou hoje, essa mulher 

que sou hoje, eu te agradeço. 

 

 Esforça para “digerir” os abandonos da mãe e do ex-marido. Se sentia nojo de si mesma 

ao não saber lidar com os próprios excrementos, como não perdoá-los? No amor e no perdão 

recupera leveza, afastando a mágoa. O coração anatômico dá lugar a um coração afetivo e 

artístico. 

 

Água-marinha: Não consigo odiar ninguém que me mandou embora da vida deles. Pode falar 

que a Água-marinha é boba, a Água-marinha é isso, eu não ligo, pode falar o que for. Deito 

minha cabeça no travesseiro e fico em paz. Durmo meu sono tranquilo. E sabe de mais uma? 

Falei: Eu te amo, porque você é a mulher que me colocou no mundo. Mãe, eu devia ser fria, 

não devia sentir mais amor, mas te amo demais. Tento passar isso pra meu filho. Ele pergunta: 

‘Nossa, mãe, mas assim, assim, assado? Teus irmãos não vêm aqui’. Eu falo: Filho, aprendi 

uma coisa gostosa que chama perdão. Antes eu não tinha isso... então eu aprendi a amar mais. 

Você entendeu? A perdoar mais, então, é uma nova pessoa, né? [...]. Olha, você não sabe o 

quanto isso me tirou o peso do coração. [...]. Isso é melhor do que arrumar um homem, melhor 

do que sexo, gente! É verdade pra mim. É lógico que se tiver um homem... (risos)  

Amarelo-sol: Claro! 

Água-marinha: Se tiver um paralelo, melhor ainda! (risos)  

Amarelo-sol: Lógico! 

Água-marinha: Mas eu vou falar, aprendi muito. Agradeço à AACD, e vocês, já falei pra vocês 

né, o povo daqui...  
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 A história de Água-marinha ressoa em Verde-florido. Para encerrar o nosso encontro 

apresenta um outro lado da moeda... 

 

Verde-florido: Isso aí que ela tá falando já passou comigo. Eu mandei uma filha minha 

embora... [...]. Ela te mandou embora, mas você acha que ela não gosta de você? Vai ver que 

no momento que ela fez isso alguma coisa você tava fazendo... 

Água-marinha: O quê? Fiquei doente e precisava dela. 

Verde-florido: Não, não, isso não, seu marido tava junto? 

Água-marinha: Tava... 

Verde-florido: Dentro da sua casa com ela? 

Água-marinha: Não, eu tinha ido pra casa dela, pra ela tomar conta de mim. Eu e ele, só que 

ele falou pra mim que já não ia ficar lá.  

Verde-florido: Então, ela já embirrou com ele e descontou em você.  

Água-marinha: É. Então, mas foi isso que falei pra ela na época: só que você não está fazendo 

mal pra ele. 

Verde-florido: Porque comigo aconteceu isso, eu mandei a minha filha embora, por causa do 

marido dela. Que era um folgado, sem-vergonha: some os dois da minha casa!  

Água-marinha: Mas a minha mãe também falava assim pra mim, só que eu falei: Mãe, você 

não está fazendo mal pra ele, está fazendo mal pra mim, aonde é que eu vou? 

Verde-florido: Eu sei, filha. Imagina o coração dela como ficou quando você saiu.  

Água-marinha: Eu não sei, porque ela não falou mais nada. 

Verde-florido: Ela não fala, porque deve ser uma pessoa reservada ou orgulhosa… Mas que 

ela tem amor, ela tem. É, como eu falei, aconteceu, eu mandei a minha embora, mas não que 

eu tive raiva dela. Tanto é que até hoje a filha da puta não sai lá de casa! (risos). Fica 

enfurnada lá, tem a casa dela, e vira e mexe vem pra minha.  

Água-marinha: Então, tá vendo?! 

 

Terminamos com a certeza de múltiplas Saúdes. 

 

Alinhavando blocos-saúde com linhas-teóricas singulares 

 Os sentidos de saúde serão particulares, pois as histórias de vida igualmente o são. 

Mesmo que existam consensos e ideais contidos nos valores e expectativas frente ao corpo e 

saúde, a própria experiência de vida indica distintas direções. Afastamo-nos da concepção 
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teórica de saúde como ausência de doença ou completo bem-estar para adentrar o campo da 

prática. Mulheres que habitam um corpo velho amputado têm muito a dizer, esbanjam um outro 

tipo de saúde. Aqui, mais do que falar por elas, elas mesmas se revelarão. 

 Saúde, para Verde-florido, é poder dizer ‘não’, não mais disponível incondicionalmente, 

permitir-se a liberdade de fazer as coisas conforme o próprio desejo e vontade, sem se sentir 

culpada. Para ela, a saúde incorpora altos e baixos, expressos nas ‘cobrinhas’. 

Verde-florido: [...] a vida é como a gente tem que levar. Eu estou muito bem, graças a Deus, 

por isso que gosto das coisas assim, né…? Ó, as cobrinhas da vida que eu passei e passo. 

Água-marinha: Altos e baixos.  

Verde-florido: É. E as cobras nunca vão deixar de passar na minha vida, então... cobra é 

família, é problema na minha casa. Bom ou ruim tem que segurar, né? Tem hora que penso 

mais em mim. Às vezes, fecho a minha porta e nem quero ouvir o que está acontecendo lá fora. 

Fecho meu quarto (risos) e quero é mais é que... ah, agora não! Não vou levantar pra arrumar 

comida pra ninguém, estou lá deitada, tô vendo novela, não vou deixar de ver minhas novelas. 

 Para Água-marinha, a saúde se relaciona ao coração em expansão, ao conhecimento: 

aprender nova forma de vida e descobrir-se. Somente assim se apaixonaria pela vida. 

Água-marinha: ... o conhecimento. É o coração, né?! [...] Tem três corações aqui, o primeiro 

é grande, e está dando vazão pra coisas novas. Tô me expandindo (risos). Eu percebi também 

que estou mudando por dentro, né? A saúde tá mudando, tudo tá mudando [...] a gente aprende 

a ver a vida de outra forma. Aqui tá cabendo mais amor, mais saudade, mais vida pra mim. 

Então, eu estou sentindo o meu coração, por isso que tem três aqui, um de base e outros dois 

que eu consegui liberar pra poder me apaixonar pela vida.  

Amarelo-sol apresenta a perspectiva amorosa em sua saúde – afetos que atravessam os 

corpos e intensificam a força de vida. Repercutem até em sua doença. 

Amarelo-sol: Sabe, ó, eu tava com um problema grave da diabetes; não estava conseguindo 

controlar a diabete. Aí, conheci..., vocês já sabem quem... passou, passou o tempo, aí o médico 

pediu o exame... A minha deu 6.1, o médico falou: ‘Cadê sua diabetes? Acabou!’ [...] O amor 

não é lindo? [...] Ele (o médico) falou: ‘a senhora, praticamente, está sem diabetes’. Estava 

6.1. Ele falou: ‘o que que aconteceu?’ Eu falei: não sei, acho que é do regime que estou 

fazendo. Que regime?! Eu nem faço regime! (risos) 

 Transborda essa saúde, reconhecida pelo grupo. O corpo se transforma com a vivência 

e o resgate da sexualidade. 

Amarelo-sol: Tô mais bonita. Meu irmão falou: ‘O que está acontecendo com você?’  
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Água-marinha: Você está mais bonita! [...]. E eu te falo mais, se você soubesse o bem que isso 

está fazendo pra sua saúde, dá pra ver no teu rosto. Você tá com outra aparência, você não 

sente isso?! 

Amarelo-sol: Sinto...  

Água-marinha: Você tá outra pessoa... Amarelo-sol, você está linda, se você soubesse o 

benefício que isso está fazendo pra você! Olha! Ué, até os resultados médicos estão provando 

isso, né? 

 Ao elaborar os blocos, costuram histórias, desabafos, vitórias, dores que formavam os 

fios para a confecção de suas saúdes. Apesar das singularidades, vivem algo comum, muito 

intenso, que as une, a vivência da superação e transformação a partir de uma deficiência física 

que as lança ao mundo da reabilitação, um mundo novo de si. No encontro, uma outra saúde 

ainda se faz presente, nos laços que fortalecem, escutam, acolhem, o humor com que brincam 

até com as adversidades. Conseguem transpor com leveza e descontração, aceitam e 

reconhecem as doenças, mas sabem que a vida é muito mais.  

Amarelo-sol: Tem amor [...] hoje a minha saúde está aqui, assim, sabe? Com brilho. Eu não 

estou 100%. Claro que tem muita coisa que preciso melhorar, mas assim, tô vendo a minha 

saúde, o meu corpo, sabe? As minhas coisas, com outros olhos, né, com outros olhos. Porque 

antes não, antes eu via só assim, sou amputada, amputada… né? Ai, não posso isso, não posso 

aquilo, não posso nada, agora não, agora estou vendo assim que eu posso, sabe? Que eu 

posso. Agora eu não tenho mais limite.  

 Ao confeccionar os blocos aparece novamente o devir-criança. A criança, 

diferentemente do adulto, possui a capacidade de esquecer. Segundo Ferraz (2010), Nietzsche 

ensina a importância fundamental do esquecimento na experiência do presente. “Tomado como 

uma força plástica fundamental, como condição de toda felicidade, esquecer implica coincidir 

com o presente, com o instante” (FERRAZ, 2010, p.108). Resgatar a criança é se permitir viver 

a espontaneidade da expressão, dos afetos que se atualizam no instante, livrando-se do passado 

como peso, castigo e punição, mergulhar em outra temporalidade que proporciona leveza e 

liberdade. O esquecimento seria antídoto ao ressentimento (FERRAZ, 2010). 

Na experiência coletiva, juntas mudam perspectivas, deslocam verdades construídas, 

permitem-se o esquecimento e, desse processo nasce um novo corpo: um corpo vivo! Um corpo 

cuja saúde não se reduz à ausência de doença ou a um completo bem-estar, mas na doença e no 

mal-estar reencontram forças e sentido de existir. Uma saúde como “potência para lidar com a 

existência” (CZERESNIA; MACIEL; OVIEDO, 2013, p. 12). 

Afinal, o que faz um corpo viver? 
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5.4 TECENDO VELHICES11 

Amarelo-sol chega com cabelo diferente, enrolado, de óculos novos; Água-marinha 

também está de cabelo diferente, preso com dois coques, e Verde-florido vem com colar e 

brincos grandes, dourados. 

O tema do encontro-bloco foi o envelhecimento. Iniciamos perguntando como estava a 

experiência do grupo. 

 

Amarelo-sol: Eu tô achando bom, agora se tiver contribuindo, tá bom, né?  

Verde-florido: Pra mim está ótimo! 

Água-marinha: Nossa, pra mim tá ótimo também, excelente! 

 

Comentam sobre os óculos novos de Amarelo-sol. 

 

Amarelo-sol: Tá melhor, agora eu vejo rosto, antes não. 

Água-marinha: Ficou lindo esse óculos. 

Amarelo-sol: Ficou, né? Foi ele que escolheu...  

Todas: Uau! (festejam) 

Água-marinha: Ai, que delícia, hein! 

Amarelo-sol: Ai, hoje eu não vou falar nada, vocês não ponham palavras na minha boca! 

(risos). Vamos ao que interessa! 

Pesq.1: Meu Deus, é isso que interessa, não é? A vida que interessa, não é, Amarelo-sol? 

Amarelo-sol: É, também, né?  

Pesq.1: Não é? 

Amarelo-sol: Acho que é, não sei. (risos) 

Pesq.1: Sabe sim, esconde o jogo, né, Amarelo-sol?! (risos) 

Água-marinha: Timidez, uma hora dessa, Amarelo-sol? (risos) 

Amarelo-sol: Sou tímida. (em tom de brincadeira) 

Pesq.1: Verde-florido, você que conhece ela há tempos, ela é tímida? 

Amarelo-sol: Não sou tímida, Dona Verde-florido? 

Verde-florido: É ruim, hein?! (todas riem) 

 

                                                
11 Remanejamos a data dos últimos dois encontros, antecipando-os, devido à cirurgia da catarata de Verde-florido, 

agendada no período da coleta. 
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Antes de propor o bloco do dia, como recurso de sensibilização apresentamos a música 

“Tocando em frente” (SATER, [2019]). 

 

Ando devagar 

Porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte 

Mais feliz, quem sabe 

Só levo a certeza 

De que muito pouco sei 

Ou nada sei 

Conhecer as manhas 

E as manhãs 

O sabor das massas 

E das maçãs 

É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Penso que cumprir a vida 

Seja simplesmente 

Compreender a marcha 

E ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro 

Levando a boiada 

Eu vou tocando os dias 

Pela longa estrada, eu vou 

Estrada eu sou 

Conhecer as manhas 

E as manhãs 

O sabor das massas 

E das maçãs 

É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora 

Um dia a gente chega 

E no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 

Conhecer as manhas 

E as manhãs 

O sabor das massas 

E das maçãs 

É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

É preciso a chuva para florir 

Ando devagar 

Porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz

 

Todas conheciam a música. Quando termina, Verde-florido retrocede até outros tempos. 

 

Verde-florido: Eu já chorei demais, muitas vezes... 

 

 A música trata do quê? 
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Amarelo-sol: A vida mesmo da gente, né? Falando sobre a vida...  

Água-marinha: É, muitos sofrimentos, hoje a gente sorri... 

Amarelo-sol: A gente se encaixa em alguma parte aí.... 

Água-marinha: Hoje a gente sorri depois de tanta... de tanto sofrimento.  

Amarelo-sol: A gente já correu muito, hoje a gente é mais devagar mesmo. 

Verde-florido: É. 

Água-marinha: Isso, hoje a gente já faz as coisas mais devagar... porque a gente já sofreu lá 

trás, já correu demais (risos). 

Amarelo-sol: Ichi... chega de sofrimento! 

Verde-florido: É verdade. 

Água-marinha: Ainda mais que passei dos 50; depois dos 40 a gente já não corre mais não.  

  

 Vida idealizada versus vida atual. A amputação não estava prevista no script. 

 

Água-marinha: É, porque agora, eu falei pra minha mãe, eu tinha feito, lá na frente... estudei 

bastante, fiz tudo, porque, é lógico, nem imaginava que ia estar em uma cadeira de rodas um 

dia, né, e eu falava assim pra minha mãe... 

Verde-florido: Ninguém imagina, né...? 

Água-marinha: É, ninguém imagina...  

 

 Água-marinha resgata o percurso profissional e aqueles que a incentivaram. Mas a 

corrida deve continuar, mesmo após a amputação. 

 

Água-marinha: [...] então assim, eu tava com 20 anos, não tinha dinheiro pra fazer faculdade; 

aí, eu corri atrás, né?! Pra fazer a primeira faculdade foi a maior dificuldade, passei fome, 

porque o dinheiro que eu ganhava lá no hospital do Beneficência [Portuguesa] não dava. Não 

tinha um tostão pra comprar uma carne, mas eu dava lá, a mensalidade, né...? Uma japonesa, 

lá na Beneficência, me ajudou financeiramente um tempo: me deu uns livros, me deu um 

impulso. E falou, agora se vira! Coisa que minha mãe, minha família tinha que fazer e não fez. 

Ainda não era deficiente, mas abracei a ideia dela: correr atrás do que queria. Foi uma decisão 

na minha vida! Assim que fiquei deficiente pensei: p.… desculpa, (risos), o que vou fazer? A 

psicóloga que eu passava lá, falava: ‘Água-marinha, eu vou ser bem sincera, já vou ser direta: 

tem paciente que tinha vida lá atrás, fica como você está, e diz que quer morrer, porque nada 

interessa mais e que não quer aprender nada’.  Ela ainda falou: ‘Pois é, pra mim é importante 
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saber isso de você hoje, antes de nós começarmos aqui o seu tratamento. Você quer o quê pro 

seu futuro? Você quer passar pela vida e não quer ficar diferente? O que você quer: viver ou 

morrer? Porque se você falar pra mim que você quer morrer, eu não vou nem perder meu 

tempo com você’. Ela falou assim pra mim. ‘Não vou perder meu tempo com você. Para que 

vou gastar tempo, se você não vai absorver absolutamente nada do que vou te ensinar? Agora, 

se você falar pra mim, ‘não, eu estou disposta a aprender, eu quero mudar minha vida, eu 

quero ser uma pessoa diferente. Aí sim, eu vou ensinar você’. Eu falei pra ela: pois então eu 

gostei mais da segunda opção, já que não morri no acidente. O povo falou que se eu não tirasse 

essa perna, os pulmões iam ficar todos cheios de coágulo e não ia conseguir sobreviver.  

 

 Entre a Vida e a morte: a escolha é pela Vida. Em qualquer ocasião.  

 

Água-marinha: Falei assim: acho que ganhei a minha vida, uma segunda chance... aí falei pra 

ela: então eu quero que você me ensine, quero absorver o que puder, pra viver minha vida. Até 

então, o (marido) ainda não tinha me deixado, e eu já optei por isso. Quando veio o baque dele 

falar pra mim que ia embora, eu também tive que pensar... Vida ou morte, que nem canta essa 

música. Aí você corre, corre, corre... fiz um monte de faculdade, um monte de pós, um monte 

de coisa... falei pra minha mãe: Poxa vida, estudei tanto pra ser enfermeira, depois, quando eu 

perdi a perna, estudei pra ser farmacêutica, fiz um monte de pós, porque eu dava aula, né, em 

sala de aula. Pra quê? Pensei, pra que todas essas informações, e eu aqui nessa cadeira de 

rodas? Ainda dei aula por um tempo, enquanto ele (marido) ainda estava comigo. Quando ele 

me deixou, caí numa depressão tão grande, coisa que eu não senti quando tirei minha perna. 

A minha mãe falou: ‘Água-marinha, vem pra realidade, filha. Você perdeu um membro do teu 

corpo e não ficou assim, e agora perdeu um cara que nem parente teu é, e você vai descer?’ 

Não, o que é isso? Minha mãe, realmente, me deu um sacode, né...? 

  

Altos e baixos ganham expressão em movimentos produzidos na natureza e expressão 

artística.  

 

Água-marinha: Mas você vê só como que é a vida da gente é uma onda mesmo. Outro dia você 

está... 

Amarelo-sol: A cobrinha da dona Verde-florido estava certa. 

Água-marinha: Ninguém tá preparado pra baixo, né, só pra curtir o cima.  
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 Tocando em frente, reencontra forças nela, na espiritualidade, na mãe, na psicóloga, e 

agora no grupo.  

 

Água-marinha: Minha mãe falou: ‘Ah, você é forte!’. Eu não sou forte não, gente, para de falar 

que eu sou forte, não sou forte. Gravei o negócio da psicóloga: ‘São duas opções na vida, mãe, 

ou eu me mato, não como, não bebo, não tomo banho, não faço nada, fico aqui em casa, ou eu 

saio e enfrento a minha vida, vou andando de cadeira de roda, se eu cair e morrer, o que eu 

vou fazer? Ali é a minha hora, mas enquanto, eu falei pra ela, eu estiver respirando e tiver 

força de vontade, vou onde Deus me mandar. Se for lá pra Goiânia eu vou, que nem eu fui, se 

for lá pros Estados Unidos eu vou, se for pra não sei aonde eu vou. Deus estando na frente, eu 

faço tudo. Eu sinto uma força tão grande quando falo de Deus. Tenho uma cruz pra carregar, 

tá pesada (risos), mas eu só falo pra ele: Senhor, me dá força pra eu chegar até o último dia 

da minha vida, pra eu dar meu último suspiro, mas chegar. Cheguei, Senhor, obrigado de ter 

me dado a saúde e energia até aqui. Não é verdade? Porque já vi que com meu filho eu não 

posso contar. 

 

 Aparece o desejo de serem cuidadas amorosamente.  

 

Água-marinha: Eu quero uma pessoa que cuide de mim, que esteja interessada: - E aí, Água-

marinha, você tomou café hoje? Oi, amor, como é que você está? 

Amarelo-sol: Ah, minha filha, isso aí você não vai achar não, nega. Não, isso aí, não, o cara 

ligar... (risos). 

Água-marinha: Eu achei. 

Amarelo-sol: Ah, então, guarda a sete chaves. Guarde a sete chaves!  

Água-marinha: Aí, amanhã a gente vai se encontrar... 

Amarelo-sol: Hã? Aham. 

 

 A repercussão da música facilita as analogias. Com certo esforço, ingredientes são 

descobertos e incorporados à confecção do dia a dia. 

 

Água-marinha: A gente está mudando a vida, então, leva cada porrada, né?! Até enxergar que 

a massa e a maçã viram uma torta, filha... 

Amarelo-sol: Não, a massa é o povo te oprimindo. A maçã é o gostoso que você come. Não é? 

Ó, eu... (risos). 
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Água-marinha: ...e o resto, do limão, da limonada… O povo te dá o limão, você quer fazer a 

limonada. 

Verde-florido: Ah, tocou coisas boas, alegria, né, as palavras, tem muita palavra na música 

que é boa, né? Na parte de chorar, isso aí eu já passei muito na vida, mas agora já tô mais 

tranquila… 

 

 A partir da música, qual seria o tema do encontro, perguntamos. 

 

Água-marinha: Eu acho que continua, né...? O que a gente quer... 

Amarelo-sol: A nossa escolha... a gente quer escolher, né? Eu acho... 

Água-marinha: Eu acho que, assim, depois de tudo, a superação, né, a superação de tudo... 

Amarelo-sol: É. 

 

 Quando se afirma que o tema do encontro seria o envelhecer, a repercussão de espanto 

e deboche se destaca. Pela primeira vez a amputação fica em segundo lugar. 

 

Água-marinha: Opa! Ah, que delícia. 

Verde-florido: Como eu já estou velha mesmo... 

(risos) 

 

 Água-marinha permite-se o novo, em qualquer idade. Mas o discreto é público e o 

provocante fica exposto somente na intimidade, como a intimidade conquistada no pequeno 

grupo. 

 

Água-marinha: Você sabe uma coisa legal, que com 50 anos eu fiz uma tatuagem, faz duas 

semanas... uma cereja e sabe o que mais? No rego da bunda eu desenhei uma aranha bem 

deliciosa... (risos) 

 

Começam a planejar a produção do bloco-envelhecer. O material está à frente. Decisões 

precisam ser tomadas, como na Vida... 

 

Amarelo-sol: Pode fazer assim, que a vida é escolhas? Então eu escolho amar, aí faz um 

negócio vermelho, escolho... 

Água-marinha: Eu gostaria de estar desenhando aqui... 
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Amarelo-sol: Eu gostaria de fazer assim... minha mão aqui ó… também quero com caneta. 

Água-marinha: Aí eu pego e desenho o que estou querendo, e aí, em cima do desenho faço a 

colagem... tem pozinho, aqueles pozinhos brilhantes? 

Verde-florido: Eu tô pensando em uma árvore assim, com os galhos, cada um com uma cor...  

 

Exploram o material. 

 

Amarelo-sol: Ah, tá, esse me interessa... 

Água-marinha: Bonito, né? 

Amarelo-sol: Eu gosto desses assim... 

Verde-florido: …cadê as florezinhas? Tem essa e tem branca, né? 

  

[tempo da construção] 

 

Figura 18. Iniciando os blocos. Desenhando o envelhecer... 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

 As perdas se tornam sementes: saudades, mágoas, lembranças compõem os ingredientes 

que ganham expressão na cola, caneta, brilhos. 

 

Amarelo-sol: Aqui eu queria retratar o meu casamento, sabe, nesse dedo anelar aqui... hoje 

acordei meia nostálgica... acordei assim com muita saudade, assim, sabe? Sei lá... 

Água-marinha: Eu sei como é que é.  
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Amarelo-sol: Mas o seu, Água-marinha, você ainda vai ver, o meu, nunca mais vou ver, sabe? 

Água-marinha: Sei. Mas pra mim já não vai mais ser a mesma coisa, meu amor, pra mim... 

você sabe que eu preferia que ele estivesse onde tá o teu… porque aí acho que...  

(todas riem) 

 

 Ironizam as dificuldades com os companheiros e incentivam novos amores, mesmo 

passageiros. 

  

Água-marinha: Porque aí é mais confortável. Não é verdade? É gostoso sentir isso. Esse teu 

amor novo tá fazendo você sentir saudade. Minha mãe fala: quando a gente sente saudade de 

uma pessoa é porque ela continua viva dentro do nosso coração e traz coisa boa pra gente, 

gostosa. Eu perdi meu filho, eu jamais vou esquecer o rostinho dele, sabe, mas eu penso nele e 

também choro, fico saudosa, mas fico feliz, porque deve estar em um lugarzinho bom... não 

fica triste não, faz parte da nossa vitória, né? 

Amarelo-sol: É, não tenho motivo pra ficar triste, entendeu? Mas, assim, sabe... emociona. 

Pesq.1: Você costuma pensar bastante nele? (referindo-se ao marido de Amarelo-sol) 

Amarelo-sol: Já pensei mais. Hoje já não... (risos). Aqui todo mundo é… tô meio doida, 

atrapalhada, gente. (risos) Hoje eu falei que não ia falar nada, viu? 

Água-marinha: Mas sabe o que eu acho? Acho que você fica questionando, pra saber se 

realmente você merece ser feliz. Merece, Amarelo-sol! 

Amarelo-sol: Não, eu mereço ser feliz, com certeza.  

Água-marinha: Então, você merece ser feliz e muito, né, Amarelo-sol? Não é Dona Verde-

florido? 

Amarelo-sol: Eu mereço! 

 

 Enquanto conversam, produzem os blocos, permitindo-se a livre expressão de diversas 

velhices... 
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Figura 19. O envelhecer de Amarelo-sol começa a ganhar contornos e cores 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

 Na contramão do que seria habitual, Água-marinha prefere usar o avesso do tecido. 

Permite-se a criatividade em seu envelhecer, em inúmeras e singulares possibilidades. 

 

Água-marinha: Eu queria colocar esse paninho como maçã, né, grudar esse pedacinho no 

meio. Deixar essa parte preta aparecendo, mas grudar essa coisa aqui... eu prefiro do lado do 

avesso. Eu queria agora um negócio amarelo; isso aqui é uma banana, né...? Aquele lá de 

bolinha atrás, é liso? 

 

Figura 20. O envelhecer de Água-marinha ganha sentido no avesso dos tecidos 

 

Fonte: autoria própria (2019). 
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Verde-florido começa a desenhar os galhos de sua velhice. 

 

Figura 21. O envelhecer de Verde-florido na variedade das cores 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

 Aos poucos, incrementa sua produção, escolhe flores e o dourado para compor o bloco-

envelhecer. 

 

Verde-florido: Eu queria entrar aqui com as flores agora... com essas daqui, com aquelas, e aí 

colar. 

Figura 22. Verde-florido floreia o seu envelhecer 

 

Fonte: autoria própria (2019). 
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Durante a produção, Água-marinha relata o quanto se sente bem no grupo, às quartas-

feiras; pela arte resgata o brincar. Na convivência com crianças, na aula de violino, às segundas, 

retoma sensações da infância, exercita a amorosidade e se projeta no vir-a-ser avó.  

 

Água-marinha: Ai, gente, se vocês soubessem como essa terapia faz bem pra mim. (risos) Eu 

adoro ficar brincando. Comecei a fazer aula de violino, comprei ele na segunda-feira; estou 

apaixonada novamente pelo meu instrumento, e lá, aonde estou fazendo aula, é cheio de neném. 

Tem sete anos, seis anos, e vocês acreditam que eu estava tomando lanche lá e um fofinho beija 

minha mão e fala: ‘Tia, você não me dá uma benção?’ Dou, Deus te abençoe, meu amor. Ele 

falou: ‘Posso te dar um abraço?’ Aí, as meninas: ‘Posso te dar um abraço?’ Aí fico cheia de 

criança; falo que estou no paraíso. Porque assim, as crianças, elas me veem, eu não sei o que 

que eu tenho, cara de mãe, porque me abraçam, me querem ali pertinho, sabe? Antes era 

diferente, elas tinham medo de mim, acho que era porque nem eu também tinha me aceitado... 

daí me viam como um monstro. Mas hoje em dia é lindo demais... eu me sinto tão bem... hoje 

falei pro professor: Sabe, fico dando graças a Deus quando chega segunda ou quarta... São os 

dias que eu estou mais feliz... você não faz ideia de como eu amo criança. Amo crianças, minhas 

ou dos outros. Eu quero dar amor. Já fico me vendo com meus netos, ai, gente...  

 

Como uma verdadeira criança, abre-se às oportunidades de novas experiências; vive a 

intensidade da adolescência ao ter um encontro amoroso anos após amputar a perna e o marido 

ir embora. O envelhecer comporta diferentes tempos. 

 

Água-marinha: Amanhã vou experimentar minha vida nova. Mas vou devagar... 

Amarelo-sol: E não fica pensando que o cara vai ligar... ‘Você já tomou café?’ O cara não vai 

ficar falando toda hora isso aí pra você. Não se ilude com isso não.  

Água-marinha: Ah, não, eu sei, meu amor, eu sei... 

Amarelo-sol: Então, senão vai ficar cobrando do cara à toa.  

Água-marinha: Deus me livre. 

Amarelo-sol: Cobra quando você tá junto, beija, abraça, pega... (risos) 

Água-marinha: Foi isso que ele falou pra mim: ‘Água-marinha, vamos aproveitar enquanto 

estamos juntos. Amanhã eu quero beijar muito, quero abraçar muito’. Falei pra ele: ai, que 

bom, amanhã então eu vou me sentir a adolescente, não é?’ Aí, ele falou assim: ‘É, amanhã, 

nós seremos adolescentes’. Eu falei: ‘Oba!’ 
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 A perspectiva da finitude está presente nas amputações e, agora, no envelhecer. A 

coragem para se arriscar se apresenta como enfrentamento. 

 

Água-marinha: Eu o conheci lá na antiga escola de música. Ele se separou, saiu da escola, não 

fiquei sabendo mais o que ele ia fazer. Da última vez, tava namorando. Agora não está mais.  

Falei: Opa, agora eu vou! 

Amarelo-sol: Agora eu vou chegar chegando. Eu acho assim, ó, na nossa idade, a gente tem 

que chegar chegando.  

Água-marinha: Isso é verdade. 

Amarelo-sol: Porque se a gente ficar perdendo tempo, não é verdade? A gente não tem mais 

tempo, a gente não tem mais 15 anos: estou apaixonada, vou esperar ele olhar pra mim, 

mandar um tchauzinho?! Não. Você já chega chegando.  

Água-marinha: Eu também pensei isso.  

 

 Amarelo-sol não pensava assim. O que a fez mudar? A amputação parece ajudá-las a 

encarar a velhice com adjetivações positivas. 

 

Amarelo-sol: Mudou. A maturidade, né? A experiência que a gente adquire.  

Água-marinha: É. 

Amarelo-sol: Ô, porque faz 17 anos que eu sou viúva. Dezesseis anos da minha vida fiquei 

igual idiota. Hoje, eu poderia ser casada, sabe? Que apareceram outros antes da amputação, 

sabe? E lá na amputação... igual eu falei, tem um irmão lá da igreja que tá construindo lá no 

Maranhão, diz que vai me levar pra morar lá no Maranhão. Diz ele... mas não é meu tipo não. 

Não rolou. É bom, porque olha pra mim, sabe, assim, lá na igreja. Ochi! É bom, claro! Quando 

eu chego: ‘Oi, Amarelo-sol, você está bonita hoje...’ Filha, eu vou, né, se é mentira eu não sei. 

Não tô iludida, sei que tenho minhas limitações, que já não sou mais bonita igual era antes. 

 

A amputação escancara sentimentos ocultos. A transformação no tempo e na nova 

atitude de si permite o contato com sua potência: por que não? A deficiência não precisa limitar 

a vida. 

 

Amarelo-sol: ... vou falar uma coisa pra você: não é que eu era infeliz. O termo não é certo, 

mas, assim, quando eu fiquei amputada, sou amputada, faltava alguma coisa na minha vida, 
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sabe? Não era sexo, mas faltava alguma coisa, sabe? Eu não sei te falar o que que é; aí, de 

repente, eu conheci esse rapaz; foi no Uber. Aí, tudo bem, sabe? Foi uma motivação. Meu 

Deus, nunca dei bola pra homem nenhum, nunca tinha dado; achava que amputada... Como 

que vai ser? Como? O cara vai olhar pra mim e vai ver o meu defeito, o cara está vendo, porque 

tem defeito. Se você é chata, não é defeito. Assim, uns defeitinho que a gente tem esconde, mas 

a deficiência você não esconde. A pessoa olha, pa, pum, tá vendo que você é deficiente, não 

tem como esconder, não é verdade? Aí, fiquei pensando, pensando, pensando, pensando... aí 

eu falei: Meu Deus, né, por que não posso me dar uma chance? E seja o que Deus quiser, sabe? 

 

Compartilham desejos, vivências, histórias. Os blocos são confeccionados e ganham 

cores, texturas, sentidos. 

 

 

Figuras 23 e 24. Mãos que produzem o próprio envelhecer 
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Fonte: autoria própria (2019). 

 

 Enfrentar os medos e se propor um novo olhar, uma nova atitude. A coragem em se 

aventurar, consciente dos riscos e dos prazeres possíveis. 

 

Amarelo-sol: Agora eu vou falar uma coisa pra vocês: perdi a vergonha! (risos) .... É modo de 

dizer, né...? Agora eu tô me valorizando, sabe como é? Antes não, antes eu achava que era uma 

qualquer aí, uma pobre coitada, entendeu? Depois, eu falei: Pô, o cara olha pra mim com outro 

olho, o cara fala isso, fala aquilo, fala não sei o quê, fala não sei o que lá. Antes, ficavam dois, 

três copos lá na pia e eu nem ligava; agora não, agora eu limpo, entendeu? Igual hoje, ele 

zapeou: ‘Estou indo aí’. Vixe [...]. Então, gente, sabe, é diferente. Eu me abri. Antes, estava 

fechada pra relacionamento, sabe? Eu não tinha coragem.  

 

 Para Amarelo-sol a nova atitude se relaciona ao tempo - de sofrimento e dor, 

responsável por uma nova perspectiva de vida, impulsionando-a à superação. Porém, não foi 

um processo natural, mas envolveu uma escolha. 

 

Amarelo-sol: Não sei explicar o tempo de privações que passei, de dificuldades que tive de 

superar sozinha, sabe? Quando fui dar o depoimento lá com os amputados, falei: ao longo da 

sua caminhada, muitas pessoas vão te abandonar, então muitas pessoas me abandonaram. 

Criei expectativa em relação a várias pessoas da minha família, não correspondeu, entendeu? 

Aí eu falei, meu Deus, por que não posso dar valor pra uma pessoa que está dando valor pra 

mim? É momentâneo? Com certeza, mas vou aproveitar, e vai ser o que Deus quiser. Não é o 

que Deus quer. Deus quer que a gente seja feliz, eu sei disso, mas depende da minha escolha. 

Não é verdade? Porque ó, tem aquele quadro ali, se eu quiser escrever alguma coisa, vou ficar 

aqui? Se Deus quer que eu escreva, ué, tenho que levantar, ir lá e escrever. Eu não tenho 
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atitude? Então mudou a minha atitude, entendeu? Então, hoje não, hoje tenho um olhar 

diferente. Ah, eu não sei explicar, mudou.  

  

 Experimenta a quebra dos padrões sociais de beleza. 

 

Amarelo-sol: Então, porque quando conheci ele, a gente tava dentro do Uber. Aí ele me falou 

umas coisas. Falei: Você enxerga bem? Ele falou ‘enxergo’. Falei: Mas você tá vendo que eu 

sou gorda? ‘Não’. Você tá vendo que eu não tenho cabelo? ‘Não’. Você tá vendo que eu sou 

deficiente? Vai escutando...  ‘Não’. Falei: Então, meu filho, você precisa ir urgente pro Cema, 

porque eu sou tudo isso e você não está enxergando. Ele falou: ‘não, eu gosto de mulher com 

conteúdo e com recheio’. Aí eu falei: Caramba, eu fui casada com um cara que gostava de 

mulher gorda com conteúdo e com recheio, por que que esse não pode gostar? Por que que eu 

não posso? 

  

O que é ser bonita? 

 

Amarelo-sol: Olha, eu já tive muitos conceitos, assim, a pessoa tinha que ser magra, e tal, tal, 

tal, né, mas agora não, a pessoa tem que se sentir bem com ela mesma.  

 

A vivência mudou sua opinião.  

  

Amarelo-sol: Acho que foi a maturidade mesmo, né, eu acho, sei lá. É o envelhecimento, né, a 

gente vai envelhecendo e vai, sabe...? 

 

 Água-marinha também diz se arriscar mais agora... aprendendo a viver de uma outra 

forma. 

 

Água-marinha: Ah, eu também acho, a gente se atira mais, a gente se arrisca mais, eu acho... 

E tô gostando disso. Porque tô aprendendo a viver, a viver [...]. Eu aprendi que se fizer alguma 

coisa e confiar naquilo, posso às vezes me machucar, mas posso ser muito feliz, sabe? Que nem 

a Amarelo-sol tava falando: ah, eu me acho gorda, eu me acho careca, eu me acho feia, não 

sei o quê... Mas o conceito não é esse pra todo mundo, aí eu acho: poxa, será que não sou 

gostosa na cama e não sei o quê... Será que o cara vai achar? 
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 Viver com mais leveza, permitindo descobrir beleza e sexualidade na realidade do 

corpo.  

 

Água-marinha: Porque eu não tenho bunda, não tenho peito, não tenho nada. Mas aí eu falei 

assim, como é que eu vou pegar e vou transar com um cara desses! Vou chegar lá e o cara vai 

falar, puta, uma bundona, né, que os caras veem... 

Amarelo-sol: Apaga a luz! 

Água-marinha: ...aquelas mulheres esculturadas, né, aquele corpo escultural... 

Amarelo-sol: Murcha assim a barriga, ó.… não ô, na hora do coiso, assim, você fica de 

ladinho, assim, que aí a gente faz uma curvinha assim, aí ele passa a mão só na curvinha... 

(risos) 

Água-marinha: Aí você sabe o que fiquei percebendo? Que eu também, que nem Amarelo-sol, 

deixei, larguei de lado essas coisas e deixei o negócio fluir. O que que aconteceu? Eu tava com 

um cara, né, um amigo, um ficante. Sabe o que ele fazia? Pegava e me abraçava, e ficava pondo 

a mão na minha gordura, como se fosse uma coisa maravilhosa, você entendeu? E eu deixei o 

negócio rolar, pensei, falei, nossa, mas ele ficava assim, ó, acariciando. Não olhando com 

recriminação, me olhava com desejo, sabe? Eu achei aquilo tão bonito, eu falei, olha, como a 

cabeça da gente é doente, né? E a gente não permite às vezes a gente ser feliz por uma bobagem. 

 

 Água-marinha conta sobre a sua separação e como o ex-marido lidou com a amputação.  

 

Água-marinha: Então, agora eu vou falar pra você uma coisa, quando meu marido foi embora, 

ele foi o meu carrasco, porque falou assim: ‘Eu arranjei uma mulher magra’, e falou assim, 

‘Sinto tesão por ela ser magra’. Entendeu? Ele falou assim: ‘Agora, pra mim sair assim com 

uma mulher gorda assim igual você tá, vai demorar’. Ele falou: ‘Esse tipo de mulher que você 

virou hoje vai ser a última opção da minha vida’. Ele falou pra mim isso e eu falei pra ele: Ah 

é? Então quer dizer que tá gostoso assim? Falei pra ele: Então pode curtir bastante. 

Amarelo-sol: Só que a boniteza dele um dia também vai acabar.  

Água-marinha: Não, pois é, aí, foi que eu caí nessa coisa, né? O cara se acha o tal, e aí arranjou 

essa mulher magra, né...? 

Amarelo-sol: Maravilhosa... 

Água-marinha: Então, mas aí a perna dela toda cheia de varizes, ele acha que é lindo, né?  

Amarelo-sol: O amor é cego, filha, o vizinho não é, mas o amor é... (risos) 
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Água-marinha: Olha, eu sinto dó dele, pra ser sincera, eu sinto dó. Sabe por quê? Essa mulher 

é mais velha do que eu dez anos, a prima dele. 

Amarelo-sol: Ichi, é prima dele?! 

Água-marinha: Ela é magra, né, tudo... é maravilhosa, tem um corpo lindo, parece até uma 

mulher mais jovem, sabe...? O meu corpo me deixa assim, mais velha. Eu sei, mas o meu rosto 

não. Não entendi, porque tanta raiva que ele falou isso pra mim. Eu não sei se… porque depois 

que eu fiquei assim deficiente, ele achou que foi uma coisa, que eu traí ele, sabe? Ele acha 

assim, que eu fiquei doente, eu fiquei sem perna e traí ele. [...] medo de encarar outra vida, 

você entendeu? Comigo assim. Ele foi fraco. Ele falou: ‘É, então, se fosse o contrário, queria 

ver como é que você ia fazer’. Eu falei: Você queria ver? Falei pra ele: Ia ficar com você até 

sua morte, porque amo você, e quando a gente ama não fica colocando problemas nas pessoas, 

a gente ama como ela é, como ela está. Pode ser que você podia ser cavalo, podia ser não sei 

o quê, mas aí, com o tempo, e se você quisesse, você ia mudar e eu ia entender.  

 

Relembra os planos para a velhice e se questiona se deixou de perceber o que o marido 

pensava. Por trás do desprezo dele por ser gorda, algo explodiu após a amputação... 

  

Água-marinha: Porque assim, na época, eu tinha outros objetivos da minha vida, quando não 

era deficiente nem nada, e o objetivo da minha vida era terminar minha faculdade, trabalhar 

em um lugar legal, e quando chegasse ao cinquenta, como estou, eu ficar boa... você entendeu? 

[...]. Não queria me preocupar, queria ficar sentada em minha casa sossegada e sem problemas 

maiores com relação a isso. Da minha educação, da minha cultura, essas coisas todas. Queria 

ficar sossegada. Uma parte eu tive, que foi essa parte minha cultural, né? A outra não foi, 

sentimental, foi que ficou falha, né, mas isso daí a gente não tem como controlar, você 

entendeu? Porque assim, ele tinha um jeito... não sei, às vezes eu penso assim, que eu fui muito 

egoísta de não ter visto isso. Vai ver que ele já me dava sinais e eu nunca percebi. [...]. Eu não 

sabia que eu tava fazendo tanto mal pra ele. Sabe, não sabia que isso tudo ele tava carregando 

no coração dele, sabe que nem uma bomba, que estoura? Gente, porque ele nunca acendeu o 

pavio e, de repente, ele pega, acende e explode. 

 

 A maturidade revela visão diferente... Ou a visão distinta é a própria maturidade? 

 

Água-marinha: Olha, eu não me vejo com ele, mas se hoje ele falasse assim: ‘Água-marinha, 

quero voltar pra você’, já pensei nisso várias vezes, né? ‘Quero voltar com você, porque com 
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a mulher que eu estava não deu certo’... como antes, a gente nunca mais ia ficar, sabe? Porque 

assim, mostrou as unhas pra mim. [...]. Explode e pronto, acabou, né? Eu não sou assim, sabe? 

Eu aprendi, na minha vida, desde quando comecei a estudar, contei pra você daquela japonesa 

que me deu uma força, gente, a pensar diferente. Então, a maturidade que eu tenho hoje... [...]. 

Hoje eu sofro menos com tantas coisas que eu já passei, analisei, hoje eu penso, essa mulher, 

Água-marinha, hoje, é diferente. Mais madura, você entendeu? Hoje a gente já, que nem 

Amarelo-sol está falando, a gente já não espera mais as coisas, também não se ilude tanto, né, 

Amarelo-sol? 

Amarelo-sol: É, não se ilude. 

Água-marinha: A gente sabe já o que que é, você entendeu? Por quê? O sofrimento foi tanto lá 

atrás, ilusão total, né, e expectativas imensas com uma pessoa que não tem... a gente desenhou 

o cara, né, ideal pra gente, e não era. 

  

 Aprende a focar em si e no que lhe traz satisfação, perceber soluções aos impasses da 

vida. 

  

Água-marinha: [...] eu pensei que eu quero viver, quero ser feliz, então, se ele acha que tá feliz 

do jeito que está, isso é problema dele. E o meu, eu vou mudar no que eu puder. [...] então, eu 

acho que realmente é verdade quando os outros falam que às vezes a gente passa por coisas 

pra gente poder realmente amadurecer. Né, Amarelo-sol? 

Amarelo-sol: Com certeza. 

Água-marinha: A gente consegue enxergar solução. Às vezes é o mesmo problema hoje, mas 

de outra forma a gente vai resolver porque lá atrás a gente foi muito imatura. Hoje não. 

Imagina que eu vou fazer uma coisa que eu fiz lá com 18 anos. Jamais! Você entendeu? Mas 

sabe o que foi? Eu não tive uma mãe, um pai que falassem pra mim alguma coisa. Eu tive que 

aprender isso na dura vida. Eu não tive... até aí... tanto que quando perdi a perna. Não tive 

ninguém pra me ajudar e me dar apoio mental e, sabe?, emocional. Nada. Então era uma 

escolha mesmo, ou você vive ou você morre, entendeu? E como eu abracei a oportunidade e 

outra, meu filho também só tinha dois aninhos, né? Ele não tinha culpa de nada do que tava 

acontecendo na minha vida. 

  

 Verde-florido mostra sua reflexão sobre o envelhecer... Comenta as histórias de 

Amarelo-sol e Água-marinha. Para ela, o importante é viver o momento.  
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Verde-florido: Vocês tão certa. Vocês têm que aproveitar enquanto vocês têm idade, enquanto 

as coisas aparecem aí, porque depois, ó... (faz movimento com as mãos) 

Pesq.1: E depois que tem idade as coisas não aparecem? 

Verde-florido: Não, aí já era.  

Pesq.1: Será que já era ou você que se fechou pra isso agora? 

Verde-florido: Eu me sinto diferente, né, eu já... 

Pesq.1: Já passou essa parte? 

Verde-florido: Já. 

Pesq.1: Em que você tem vontade, hoje, de investir ou que tá investindo? Que parte você gosta? 

Verde-florido: Ah... eu gosto de participar assim de... que nem aqui, né, tô participando, tô 

vendo o que é bom e, né...? 

Pesq.2: E qual sua experiência? O que você poderia passar pra elas? 

Verde-florido: O que eu poderia passar? Que elas viva o momento delas. Entendeu? Que ela 

vive o que ela quer, que ela vive o que ela quer, entendeu? Porque a vida passa rápido. E 

quando a gente vê, já foi. Aí já não dá mais.  

Água-marinha: Isso é verdade. 

Verde-florido: Então, no momento, tá vivendo aquilo lá, então aproveita aquele momento, 

porque aquele momento ele não volta, entendeu?  

 

 Conta como é sua velhice, o que viveu e o que vive agora, o que quer e o que não quer. 

 

Verde-florido: Ah, eu me sinto uma pessoa idosa, eu me sinto bem, porque eu já fui muito feliz 

na minha vida, graças a Deus. Eu fui muito bem casada, fui muito feliz com o meu marido, e 

pra mim foi o único e será o único. Só espero, um dia, encontrar com ele de novo, né? (sorri) 

Porque no meu caso, separamos porque Deus quis que nos separasse, né? Ele foi com Deus, 

eu fiquei, mas espero que um dia a gente se encontre, e continua, porque foi o único homem 

que eu amei, e até agora eu amo e não... não penso em... não que não apareceu, porque eu 

fiquei viúva, eu tinha 39 anos. Apareceu muito, mas eu não... tinha amizade, trocava as ideias, 

mas nunca senti, assim, de retornar de novo, não, não, não... eu vivi para os filhos, depois vivi 

para os netos e tô aqui. Estou vivendo pra mim agora (risos). É, isso, tô vivendo pra mim! 

 

Vivendo para si, não se preocupa tanto com os outros. 
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Verde-florido: Tô bem, porque enquanto tô vivendo pra mim não fico pensando no que não 

devo. Assim, às vezes, nos problemas de... coisas que às vezes a gente não quer ficar pensando, 

por enquanto eu tô vivendo pra mim e não fico pensando no... 

 

 E se cuida mais... Agora pensa em outras coisas. 

 

Verde-florido: [...] em outras coisas, pensando no que vou fazer amanhã, no que vou fazer 

daqui um pouco, é isso. 

 

 Faz planos. Após a cirurgia da catarata, quer cuidar dos dentes.  

 

Verde-florido: Vou, se Deus quiser, já está tudo arrumado... 

 

 Isso também é saúde? 

 

Verde-florido: Eu acho.  

Água-marinha: Se cuidar, sim. 

Amarelo-sol: Com certeza é. 

Água-marinha: Com certeza é. 

Verde-florido: Eu acho. Porque enquanto a gente tem força de vontade, saúde, a gente tem que 

aproveitar ela.  

Água-marinha: Isso, eu também penso assim. Quando a gente tem vida e saúde, a gente tem 

que viver, né? O máximo que a gente puder.  

 

 Verde-florido por vezes utiliza a limitação para fugir dos passeios, mas não engana os 

filhos. Descontrai e gosta do incentivo.  

 

Verde-florido: Gosto de passear quando posso. Às vezes passeio muito com a minha família, 

com as minhas filhas, com meus filhos, né? Eles vêm, às vezes, eu não quero ir, mas eles fazem 

eu ir... (risos). Eles vêm e fala: ‘Mãe, pode ir, nós tamo [chegando]’. Ligam: ‘Mãe, nós vamo 

em tal lugar, assim, assim, a senhora fica pronta aí que nós tamo passando’. Então... às vezes 

eu falo: Ah, eu... ‘-Não, mãe, não vem com essa história de que a senhora tá com dor que eu 

sei que a senhora não tá. Vamo!’ (risos) Às vezes eu não tô com vontade de ir, ‘Não, não, não, 

não vem não, mãe’... (risos). 
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 As amigas brincam... 

 

Amarelo-sol: Não cola mais não. Agora vai ter que inventar outra desculpa, e daqui um pouco 

não vai ter nem a desculpa do olho, porque vai tá enxergando... (risos) Aí pronto! ‘Ah, não vou, 

porque não tô enxergando, não enxergo, vou lá fazer o quê?’ Aí tá enxergando, fazer o quê? 

Aí vai falar, você vai enxergar melhor! 

(todas riem) 

Água-marinha: Aí, numa dessa, vai que encontra um negão bonito... 

Amarelo-sol: Então... 

Verde-florido: Já encontrei negão, português, um monte, não quis nenhum... 

 

Encerram a produção do bloco-envelhecer. Ao concluir, Verde-florido comenta. 

 

Verde-florido: Ah, eu gostei.  

 

Figura 25. Bloco-envelhecer de Verde-florido 

 

Fonte: autoria própria (2019). 
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Verde-florido: Ah, eu tô sentindo que eu tô idosa, mas tenho vontade de fazer coisas bonitas, 

né?  

Pesq.1: Você tinha pensado em uma árvore, né? 

Verde-florido: É, mas depois eu... eu ia fazer uma árvore cheia de... 

Amarelo-sol: De ramos... 

Verde-florido: ... mas depois começou a mudar o negócio, achei que como eu faço, assim, de 

vez em quando eu mudo, então... (risos). 

 

 Libertando-se do planejado, ao produzir, mudam-se o querer e o fazer... Permitem-se o 

momento.  

 E no bloco, consegue ver o seu envelhecer? 

  

Verde-florido: Consigo, consigo, porque apesar de tá idosa, mas tenho alguma cabeça pra 

fazer alguma coisa ainda. (risos) 

Pesq.1: E por que “apesar de estar idosa”? Estar idosa é ruim? 

Verde-florido: Não, eu me sinto bem. Eu tenho 75 anos, mas sinto como se tivesse meus 30, 40 

anos, graças a Deus, mas... 

 

 Ser idosa se atrela a não conseguir fazer as coisas. 

 A percepção de que o corpo envelhece, porém, a cabeça não... e é o que a faz sentir-se 

jovem... 

 

Verde-florido: Sinto que pra mim não mudou muito, mesmo que fiquei amputada, mesmo que 

tive muitas enfermidades, mas não mudou, porque a minha cabeça sempre... Tive aqueles 

problemas uma época... nervosa, chorava, depressão, essas coisas, mas uma coisa que já foi 

passando... Eu já superei e agora eu sinto outra pessoa. Entendeu? Então eu... quando vem 

aquela depressão danada, assim, eu falo: Xô, sai da minha frente! Eu não tô a fim de... (risos) 

E se vem alguma me irritar, eu falo: Ó, por favor, não vem não, que eu não tô a fim. Fecho a 

porta do meu quarto. Vão gritar lá pra fora, lá pra onde vocês quiserem, não vem gritar na 

minha cabeça não. Porque sempre tem aquele, como a família é muito grande, sempre tem 

aquele: ‘Vó...’ Eu falo: Não tem Vó aqui não, ichi, a Vó tá com sono. Vou dormir! (risos)  
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 Quando termina o bloco, há a constatação de que não está completo. Como a vida, 

costurando-se a cada instante. Nunca está pronta, acabada... e é isso que a torna repleta de 

possibilidades... 

 

Verde-florido: Eu sei que ainda tá faltando alguma coisa aqui, mas agora não sei o que que é. 

[...] Eu sinto falta, mas... 

Amarelo-sol: Não fica completa não, que Deus recolhe.  

Água-marinha: É. 

Verde-florido: Sempre falta. 

Amarelo-sol: Não fica completa não, que Deus recolhe. Quando completar, Deus recolhe 

(risos). 

Verde-florido: Sempre falta, né, alguma coisa... você faz, faz, faz, mas você olha pra trás: Mas 

o que que eu tô esquecendo... o que que eu esqueci? (risos). Por ora, né...? 

 

 Amarelo-sol trata do seu bloco, das escolhas ao envelhecer... 

 

Amarelo-sol: Ah, eu fiz uma mão, porque eu acho assim, que nossas escolhas estão nas nossas 

mãos, né? Então, aqui eu retratei tudo, assim, que eu acho, né? Uma esperança, né, tem 

esperança, aqui uma felicidade muito grande que tive, que eu acho, né (apontando o dedo 

anelar, fazendo referência ao casamento). 
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Figura 26. Bloco-envelhecer de Amarelo-sol 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Amarelo-sol: [...], sabe, muito feliz, assim... Aqui, as tentativas que eu tô fazendo, as 

esperanças. Uma borboleta pra fazer uma transformação e bem colorido, assim, eu queria 

fazer, né? O sol, que nasce todo dia, independente de eu tá triste ou não tá, ele nasce, né? 

Água-marinha: A vida continua... 

Amarelo-sol: ...e é, a vida continua, né? Então é isso, faltando alguma coisa sempre tá, né, 

mas sei lá, eu tô... eu tô numa fase legal, assim, da minha vida. Eu não sei quanto tempo vai 

durar, eu não sei, né, mas eu tô aproveitando... 

Verde-florido: Que a vida da gente é altos e baixos.  

Amarelo-sol: É, tô aproveitando, né? Passei muita dificuldade, só Deus e eu sabe. No começo, 

eu só chorava. Você se lembra, só chorava. Depois não, eu falei: Não, se Deus me deu uma 

chance, né, preciso de uma chance. Aí, o que mais me marcou foi assim... Ele não era meu 

vizinho, era um colega, estudou junto comigo. Me encontrou na rua. Eu tava andando, faz um 

tempinho já isso, acho que foi em 2018, comecinho de 2018, o ano passado, me encontrou e 

falou: ‘Pô, Amarelo-sol, tô pensando que vou encontrar você aí, ó, largada, coitadinha, você 

tá aí, ó, bonitona, andando pra lá, andando pra cá’. Aí falei: Aii, são seus olhos, né? Falei: 

Namorou hoje? Porque ele é casado com uma amiga minha... namorou hoje? E ele: ‘Ah, você 
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e as suas gracinhas!’ Eu falei: Porque só pode ser! Ele falou: ‘Não, Amarelo-sol, porque 

quando falaram que você perdeu a perna..., coitada da Amarelo-sol, né, nossa, a Amarelo-sol 

vai ficar uma coitada, e eu vejo você andando pra baixo e pra cima, pra cima e pra baixo’. 

Falei: É, filho, é a misericórdia de Deus que tá me levando, né? Ele falou: ‘Não, Deus ajudou, 

mas você teve a sua parte também, né?!’ Sabe, foi um elogio assim, que eu me... sabe? Eu falei, 

caramba, né?! 

 

 Não permite que a vulnerabilidade de situações que a marginalizam reduza a força de 

vida. 

 

Amarelo-sol: Porque eu tinha tudo pra ficar sendo a coitadinha: viúva, sozinha, a família 

desprezou, né, que agora que a minha cunhada tá mais... no começo, não. No começo, toda 

minha família me ajudou, só que eles cansaram. Eu não tiro a razão deles, cansaram. Eu 

também me cansaria, com certeza. Então, ao longo da minha caminhada, de ficar em cima de 

uma cama, eu joguei três jogos... jogos, não, três lençóis fora. Por favor, eu preciso ir no 

banheiro. Minha cunhada: ‘Não dá agora’. Como que você vai segurar? Não tinha como, eu 

tive que jogar fora, entendeu? Sabe? Então, eu dependi muito da minha família. Hoje não, hoje, 

graças ao bom Deus, se quero ir na padaria eu vou. Onde eu quero ir, não dá, chamo o Uber; 

se um menino não pode, vem outro, eu chamo o outro, sabe como é? 

Água-marinha: Hoje em dia eu também tô assim. 

Amarelo-sol: Sabe? Antes não, eu ficava assim: Ai, meu Deus, se o irmão não vir me pegar eu 

não vou pra igreja? Aí, eu me falei: Caramba! Eu não sou coitada. Sabe? Eu falei, vou parar 

de ser, eu não sou coitada... 

 

 Reencontram a autonomia na liberdade de ser e fazer. 

 

Água-marinha: Autonomia sobre a vida da gente. 

Amarelo-sol: Exatamente. 

Água-marinha: É isso que a gente procurava... 

 

 O bloco de Amarelo-sol contém diversas cores e a palavra ‘vida’ no dedo indicador. 

 

Amarelo-sol: Foi, aqui, ‘Vida’. (levanta o dedo indicador e ri)  

Pesq.1: Por que que você está apontando? 
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Amarelo-sol: Ah, porque é o dedo que a gente aponta, assim, né?  

Água-marinha: O indicador... 

Amarelo-sol: É, eu estou mostrando assim pra você, mas tem aqui, ó, três aqui mostrando pra 

mim, né (referindo-se aos dedos, do posicionamento da mão ao apontar). Então eu penso assim, 

o que eu desejo pra pessoa é o triplo aqui pra mim, né, então... Acho que é isso. Acho que é... 

(risos). É a escolha da vida, né...? A gente quer viver! Eu, agora, quero viver. (risos) 

Água-marinha: Ah, eu também, com certeza!  

 

 Água-marinha explica o seu bloco-envelhecer. Os ingredientes se transformam em 

tortas. 

 

Água-marinha: Bom, é assim, eu desenhei uma mocinha aqui, que no meu caso era eu, mais 

nova, né, e agora hoje, mais velha, né? Aí, fofinha, tal, gostosa, né...? (risos). Aí, eu tinha 

desenhado a banana simples, eu ia colocar apenas o paninho que a pesq.2 cortou e a maçã 

também e ia deixar assim. Mas achei que hoje em dia eu já não penso mais assim: tenho uma 

banana, vou fazer aquela banana simples. Não, vou fazer mais que isso, então, a maturidade, 

minha maturidade, hoje, faz com que eu use essa banana, essa maçã, você entendeu? Eu faço 

uma torta gostosa... 
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Figura 27. Bloco-envelhecer de Água-marinha 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

 O seu envelhecer comporta o movimento constante da vida... 

 

Água-marinha: …aí uma colher aqui pra poder tá mexendo tudo, por quê? Nada vai ficar 

sossegado aqui, tudo vai sempre tá mudando... O movimento é aqui, você entendeu? A colher... 

então, assim, essa colher vai estar mexendo o tempo todo não, jamais vai ser uma torta só, de 

uma fruta, outra fruta, vai ser várias coisas, né...? Várias, então, assim, eu aprendi que a vida 

não é só como a gente planeja ela, são várias mudanças, e a gente também muda. A gente tem 

que escolher se a gente quer mudar ou não.  

 

 Permite-se experimentar a sexualidade no envelhecer. Termina o encontro com a 

satisfação em ser desejada, sentir-se viva. 

 

Água-marinha: [...] porque assim, eu me privar de... eu adoro namorar, eu tô viva, eu quero 

ter sexo, eu quero ter alguém beijando minha boca, me abraçando. Eu quero isso. Falei pra 

minha mãe: Eu não sei como é que você consegue viver sem isso. Eu falei: Mãe, você não sente 

vontade disso? ‘Ai, não...’ [...]. Nossa, porque assim, sabe, que nem Amarelo-sol estava 
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falando, quando a gente fica deficiente, gorda, flácida, a gente pensa que ninguém vai querer 

transar com a gente. Transa é uma coisa de vida, vida. E a gente se prende, você entendeu? Às 

vezes alguém tá interessado em você, ou em um beijo. Às vezes... quantas vezes alguém fala 

que minha boca é bonita e que quer me beijar, né? [...] sabe o que eu percebi? Eu percebi que 

eu ainda atraio as pessoas.  

Amarelo-sol: Exatamente. 

Água-marinha: Eu atraio gostoso... alguém olha pra mim com olhar de desejo. Isso é vida pra 

mim. [...]. De sentir que você tá provocando alguém. Ai, gente, isso é tão bom.  

 

Alinhavando blocos-envelhecer com linhas-teóricas singulares 

A proposta do bloco-envelhecer as fez reaver histórias de vida, trajetórias profissionais, 

familiares, relacionamentos, escolhas. Ao contar narrativas, entram em contato com o que 

viveram, perderam, conquistaram ao longo do tempo, em movimento coletivo readquirem a 

força que possuem. Na velhice, a retomada da criatividade pode possibilitar transformações e 

atribuições de novos significados às experiências vividas, frustradas ou simplesmente sonhadas 

(ARCURI, 2006, p.157). 

Ao expressar e compartilhar histórias, reconhecem o quanto já sofreram e como 

conseguiram utilizar esse sofrimento – passar fome durante o período da faculdade, separação 

conjugal, falecimento do esposo, do filho, abandono de familiares –, como adubo para o 

crescimento. Na concepção de uma grande saúde (NIETZSCHE, 2008), transformam o 

sofrimento em mais-vida. Percebem que podem muito mais do que imaginam, pois superaram 

inúmeras adversidades, não eliminadas, mas que compõem a singularidade das histórias. A 

amputação não é a primeira condição difícil que vivem. Passa a ser incorporada e ressignificada 

nas existências. 

A dura vida foi e está sendo mestra: aprendem a transformar a dor, a maçã em torta; 

ingredientes que compõem o envelhecer de cada uma. Como nos ensina Almir Sater, constatam 

que a chuva é necessária para florir. Relembrar o que viveram é importante estímulo ao 

fortalecimento. Ao compartilhar vivências se identificam nas lutas, dores, dissabores, vitórias, 

amores, e simultaneamente constatam a realidade que as une: continuam a viver. Nesse 

momento – a velhice – optam por saborear cada instante, conscientes da lágrima derramada. 

Não perdem tempo, desejam apreciar a alegria dos encontros. 

No encontro, no estar junto do grupo, mistura dos afetos, as velhices ganham sentido e 

cores particulares. “Na experiência encontramos o outro. Esses encontros são transformadores 
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sim, nos modificam” (HAN, 2017, p.84). O outro possibilita o movimento de variação, 

conforme explica Ferraz (2010). 

 

[...] o sofrimento de Narciso não provém apenas do fato de ele estar 

apaixonado por si mesmo, mas de estar fadado a permanecer preso a uma 

imagem que não pode alcançar com seus braços, e menos ainda abraçar. Ao 
que tudo indica, a verdadeira satisfação está ligada ao enlace com o outro, em 

sua inevitável imprevisibilidade, ao que foge ao controle e ao script do eu, 

liberando-o de suas próprias ciladas e fazendo-o entrar em um movimento de 
variação. Através de um outro que resiste a se conformar às construções de 

mundo operadas pelo eu, este tem a salutar oportunidade de deslocar seu ponto 

de vista e, com alguma sorte, abalar os alicerces de suas estratégias de 
controle, abrindo-se, por fim, ao caráter incontrolável do mundo e da vida. 

(FERRAZ, 2010, p. 163) 

 

Contrapondo-se a todas as prescrições dos scripts do destino de corpos debilitados e 

ineficientes, as participantes resistem e enfrentam preconceitos, tocando em frente. Presentes, 

tomam a vida nas mãos, não se reduzem ao olhar do outro que aponta e julga, mas reafirmam 

desejos, forças, aspirações.  

Ao mesmo tempo em que o envelhecer impõe limitações, distinto ritmo do corpo e da 

rotina, a maturidade, segundo elas, é responsável pela coragem de se arriscar, jogar-se, 

desfrutar-se, viver sem medo de seguir as próprias regras. Criar as próprias regras.  

Após longa vida de dedicação aos familiares, chega o momento de viver para si mesmas. 

Recusam o papel de ‘coitadas’ e ‘marginalizadas’, enfrentam estigmas sociais, superam 

barreiras e optam por se aliar ao que a vida e elas mesmas têm de melhor. Abrem-se a 

descobertas e mergulham nas velhices. Como ressalta Sêneca (2017): “Abarquemos e amemos 

a velhice: é cheia de prazeres, se sabemos fazer uso dela” (p. 21).  

Em pleno envelhecer, afirmam: é a escolha da vida... a gente quer viver!  

 Situamos a velhice como modo de vida singular, ensina Tótora (2015), aliando-se ao 

pensamento de Nietzsche: “Dizer sim à vida exige a força e audácia de dizer não aos valores 

morais existentes” (TÓTORA, 2015, p.40). Afinal, não há idade que impeça a vida de 

acontecer. Entre o que as aflige, escolheram viver. 

 

5.5 ENCERRAMENTO COM VIDA 

Encerramos o grupo no entrecruzamento de reabilitação, saúde e envelhecimento 

propondo o tema Vida. Para iniciar, dispusemos todos os blocos em cima de uma mesa, 

recordando as produções.  
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Encontro-bloco-saúde. 

 

Verde-florido: Eu e as cobrinhas.  

Amarelo-sol: O seu foi os altos e baixos. 

 

Encontro-bloco-reabilitação. 

 

Amarelo-sol: Esse daqui foi o primeiro, até que foi a fase das trevas... falamos como a gente 

se sentia hoje e de como se sentiu antes. Então, foi igual eu falei, aqui quando cheguei na 

AACD, eu tava em uma treva, né? Aí, depois abriu um leque de, assim... oportunidades pra 

mim. Aqui, foi a oportunidade que a AACD me deu, né, a borboleta, me libertei (risos), e agora, 

como tô, né? Alegre, feliz...  

Verde-florido: É, que eu falei que tava sentindo bem alegre, que gostaria... como eu gostaria 

e gosto, sempre, né, das coisas tudo alegre... que tava me sentindo muito bem, e por isso fiz 

essas rosas, porque me sinto... no meio das rosas (risos). 

 

Encontro-bloco-envelhecer. 

 

Água-marinha: Foi a música, né? Que era pra ver como estava a nossa juventude, a nossa 

velhice, né, o que que a gente aproveitou, o que que foi oferecido, né? 

Verde-florido: Se estava se sentindo bem... depende da idade da pessoa, que nem no meu causo, 

né, então, eu me sinto bem, graças a Deus. Por isso que fantasiei tudo aí. 

 

 Trocar e compartilhar. 

  

Água-marinha: Graças a Deus a gente ficou bem sintonizada. 

Amarelo-sol: Verdade. 

Verde-florido: É. 

 

 As experiências revelaram aprendizagens. Como resistir aos padrões preestabelecidos e 

encontrar a liberdade de criar a própria maneira de habitar o corpo, a roupa, a vida... O mim 

ganha força. 

 

Verde-florido: No fim eu acerto tudo. (risos)  
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Água-marinha: Sabe que eu aprendi? [...] a gente esquece da gente, né? Às vezes, não sei elas, 

mas às vezes, você... em 25 anos de casamento, eu me privei de muita coisa pra agradar alguém. 

Depois que peguei e tomei um pé, vi que a vida... eu tava continuando a fazer isso, então: não, 

a pesq.1 tem que gostar de mim, pera aí, o que a pesq.1 gosta? Deixa eu fazer algo que agrade 

ela. E eu esquecia de mim. Triste, porque me privo de alguma coisa que gosto, adoro fazer, 

então, aí, você sabe qual foi o resgate da Água-marinha lá atrás? Por que que eu estou triste, 

estou deprimida? Tive uma vida tão legal, 20 anos, depois, de repente, sumiu tudo ... o que que 

aconteceu? Aí eu vi que eu me privei das coisas que me deixavam felizes. Então, quer dizer, 

viver a sua vida não é meu objetivo. Eu quero viver a minha. Dizer sim pra mim, dizer não 

pra mim. Dizer o objetivo é esse pra mim, nada pra mais ninguém, entendeu? 

  

Ao confeccionar blocos, desenham, cortam, colam, costuram, constroem-se a si 

mesmas, criam sentidos, mudam caminhos, transformam perspectivas. Perceberam a 

transformação de si mesmas no processo? 

 

Verde-florido: Lógico, ô! 

Amarelo-sol: Com certeza.  

Verde-florido: Eu sinto sim.  

Amarelo-sol: A gente é diferente de... antes da amputação a gente era uma coisa...  

Verde-florido: É. 

Amarelo-sol: ...depois da amputação a gente foi outra. Agora, depois da reabilitação a gente 

é outra pessoa. Outra ainda, né? Foram fases, fases que a gente passou. São fases, né? 

Água-marinha: Até resgatar a pessoa que realmente nós somos... descobrir... 

Verde-florido: Que no começo dá a impressão de que acabou tudo.  

Amarelo-sol: No começo não tem solução. 

Verde-florido: Parece que já era... não é nada... 

Amarelo-sol: Já era, acabou... 

Verde-florido: ...chega, né? Mas daí, conforme vai indo... 

Amarelo-sol: É, a gente vai... 

Verde-florido: ...vai entrando, vai entrando, a gente vai vendo que aquilo já ficou lá pra trás, 

aquela... aquela que não era nem pra ter vindo (risos) e apareceu. E melhorou, melhorou! 

 

Mas se a dor não tivesse surgido, talvez a grande transformação também não... o mal-

estar como constituinte do ser, impulso ao resgate das forças. Descobriram que “PODEM”. 
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Amarelo-sol: Foi igual quando eu falei, quando eu o conheci, não foi com intenção. Quando 

entrei naquele Uber, não foi por intenção de arrumar, sabe? Nada disso, entrei porque tava 

precisando do serviço, entendeu, só que, assim, ao longo... a gente foi conversando. Então aí 

despertou, eu falei: ‘EU POSSO’. Quando eu via vocês falando, assim... intimamente, eu 

falava: Pô, a Água-marinha, mó legal, já é, né, assim, resolvida. Achava legal, via as 

mulheradas aí... não, minha perna... Não tem nada a ver, o negócio tá no mesmo lugar, sou 

igual a qualquer mulher, entendeu? Quando você vê a gente dando risada lá, é só isso 

(referindo-se ao encontro na recepção de terapias). É só besteirol, não é, Dona Verde-florido? 

É só besteirol, entendeu?  

(todas riem)  

Água-marinha: É que a gente se vê faltando uma perna, sei lá, faltando um braço, um olho, sei 

lá o quê, mas às vezes a pessoa que tá vendo a gente, o olhar é diferente, né?  

 

 Reabilitação como lugar de encontro com a potência – força de vida. Passam ao que 

denominam ‘EXIBIDAS’ ou ‘DONAS DE SI’. 

 

Amarelo-sol: É, foi isso que eu falei, pô… porque assim, eu já falei uma vez, não sei se já falei 

aqui pra vocês, a AACD ensina a gente a ser exibida. É… sabe por quê? Porque as pessoas 

olham pra gente: ‘ah, coitadinha, ela é uma coitadinha’. Não, a gente chega aqui: ‘você pode’, 

‘você é’, entendeu? 

Água-marinha: Aguça a vontade da gente... 

Amarelo-sol: Então, ó, eu vou falar bem franco com você, quando eu fazia as terapias, eu 

queria mostrar: ‘Ó, Amarelo-sol, você está vendo isso, isso, isso?’ Sim, eu posso, eu vou fazer. 

Entendeu? Então é um incentivo. Então, a AACD ensina a gente a ser dona da gente.  

Água-marinha: É! 

Amarelo-sol: Quando eu via o Teleton lá na minha TV, eu falei: pô, essas crianças tudo 

exibidas, tudo rindo. Nunca, jamais pensei que um dia fosse passar por isso. Mas só que as 

crianças daqui são diferentes das de fora. Claro, com certeza, mas têm o mesmo potencial de 

uma criança lá de fora, entendeu? Então, a AACD resgata isso da gente; a equipe resgata isso 

da gente, tira o melhor que a gente tem, o pior a gente deixa lá fora. O pior tá lá me esperando, 

né, eu não tô nem aí, aqui eu tô no melhor, entendeu? Eu tô dando o meu melhor, eu tô sendo 

sincera, eu tô sendo franca.  

Água-marinha: De uma forma bem gostosa, elas colocam isso pra aflorar na gente, né...? 
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Amarelo-sol: Isso, exatamente! 

Água-marinha: ...que a gente nem sente. Quando a gente percebe, a gente já tá fazendo… 

Amarelo-sol: Já tá... 

Água-marinha: ... já tá exibida! (risos) 

Amarelo-sol: Já tá exibida! 

 

 Um novo horizonte se abre...ou é aberto? 

 

Amarelo-sol: Ó, o meu irmão ficou de mal de mim. A gente discutiu, ele ficou uns três meses 

sem ir na minha casa. Aí ele falou assim – ele me chama de gorda: ‘Aí, gorda, posso ir aí?’ Se 

não for pra me encher o saco, pode vir. Aí ele falou; ‘Tá bom, eu vou’. Aí, quando chegou, eu 

tava me arrumando. Eu nem sei aonde eu ia [...] acho que eu ia no médico. Ele pegou e falou 

pra mim: ‘Ochi...’ Eu falei: O que foi? Ele falou: ‘Nossa, eu tô pensando que vou chegar aqui 

e você vai tá toda arriada nessa cama, toda horrorosa, e tá aí – eu tinha me maquiado naquele 

dia – aí maquiada, tudo. Vim aqui pra oferecer minha ajuda, mas você não está precisando’. 

Eu falei: Precisando eu tô, que tipo de ajuda você quer me dar? Acho que ele pensou que eu ia 

chegar e: Ah, me perdoa, me desculpa. Antes eu fazia isso, né, sempre eu era a errada. Não, 

sabe? De repente, abriu, assim, o horizonte pra mim. Falei: eu tenho meu ponto de vista, você 

tem o seu, cada qual tem o seu, não é verdade? [...] Sempre cedi, sempre cedi, falava: faz aí o 

que vocês acham, o que tá certo, o que não tá, pra não causar confusão, sabe? Que eu já fui 

muito briguenta. Antes de perder a perna, eu era muito briguenta. Vixe, Jesus! Não levava 

desaforo pra casa, sabe? Se você falasse uma, eu falava duas, com meus irmãos a mesma coisa, 

uma, duas, minhas cunhadas, mesma coisa, uma e duas, sabe? Só que depois que eu perdi a 

perna, eu falei: Meu Deus, de que adiantou essa valentia toda? Eu era tão valente, cadê minha 

valentia agora? Cadê minha valentia pra me colocar de pé? Pra andar, pra mostrar que eu 

sou... Até eu chegar na AACD, quando cheguei na AACD falei, não, eu posso, se o povo lá pode 

eu também posso, se eles tão fazendo... não é que eu quero ser melhor do que ninguém, mas se 

você consegue andar, a Dona Verde-florido consegue, eu também vou conseguir. Foi fácil? 

Não foi fácil, não foi fácil. Eu não cheguei aqui e pa, pa! Não, teve todo um processo que eu 

passei, sei cada lágrima que chorei, cada, cada uma. Você entendeu? Então, agora é assim, 

meus irmãos falam alguma coisa, eu falo: Ó, eu não concordo, eu acho que é assim, assim, 

assim... Minha cunhada até falou ‘Ai, Nenê’ – um me chama de Nenê, outros de Gorda, cada 

um é um apelido. Aí, falou assim: ‘Você tá diferente’. Não é que eu estou diferente, eu quero 

expor a minha vontade também. Por que só a vontade de vocês? Não, hoje eu não quero.  
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 A autonomia de ser conforme a própria referência, a própria vontade. Não ter medo de 

expressar o que pensa e o que quer. E ainda o que não quer... 

 

Amarelo-sol: Tem dia que a minha cunhada desce lá, e a minha porta tá fechada, eu já falei 

pra ela: Ó, quando a porta estiver fechada, não quero conversar com ninguém. É um direito 

que tenho, não é? É o direito de escolher. 

Água-marinha: Com certeza! Eu aprendi isso. 

 

Não dar “satisfação” de sua vida, das escolhas. 

 

Amarelo-sol: A minha cunhada fala assim: ‘Ó, sua irmã hoje não abriu a porta, vai lá’. Aí, 

meu irmão chega lá, e na janela tem um vitrô (bate com a mão). ‘Tá tudo bem aí?’ Tá, hoje eu 

não quero conversar. ‘Ah, então tá bom’. [...] aí, passa batido, mas é a minha vontade. Aí, 

ontem ele chegou, eu tinha acabado de chegar da AACD, tinha tomado banho e tudo, aí ele 

falou: ‘Ué, já chegou da AACD?’ Falei: Já, já cheguei, já tomei banho. Ele pegou e falou: 

‘Sempre penso que vou chegar aqui e você vai tá detonada lá na sua cama’. Eu falei: tira os 

olhos de mim, me esquece! (risos). Então, eu tô dona de mim, entendeu? Abaixo de Deus... 

Água-marinha: Se teu irmão souber que você tá namorando, ele vai ter um infarto. 

Amarelo-sol: Nem sabe. Não, meu irmão já me perguntou: ‘Quem é esse homem que entra e 

sai daí?’ Eu falei: É meu amigo! Ele falou: ‘Amigo?! E velho tem amigo?’ Eu falei: Ah, não 

sei não, meu filho, ele também é velho, ele é meu amigo. Oxi, fiquei na minha.  

Água-marinha: Que preconceito, né? 

Amarelo-sol: Aí ele falou: ‘chama ele aí pra vir comer um churrasco com a gente’. Eu falei: 

Eu! Não, ele não é nada meu. Aí a minha cunhada: ‘Ah, não é não? É eu que sou’.  Eu falei: 

Não, não é… então, não vou dar satisfação.  

Água-marinha: Magina, eles tão doidinho pra saber... 

Amarelo-sol: É, não, mas acontece que esse meu irmão já tá sabendo, sabe por quê? Ele 

chegou lá em casa ontem e falou: ‘Pensei que fosse chegar aqui e ia ter uma surpresa’. Eu 

falei: surpresa o quê? Aqui não tem kinder ovo, não (risos). Mas o outro irmão já deve ter 

falado pra esse, entendeu? Antes não ia na minha casa, agora tá indo muito, pra ver se pega, 

né? Mas se pegar, eu sou livre; nem quero saber se ele é ou não é..., sei que vai na minha casa, 

entra, sai...  

Água-marinha: A vida é sua. 
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Amarelo-sol: Então, eu não tô nem aí, entendeu? Não quero nem saber quem esticou o pescoço 

da girafa, quero saber que eu quero é ser feliz.  

 

 Verde-florido muda a maneira de se relacionar com o mal-estar, transformando-o em 

brincadeira. O retorno das filhas para sua casa se revela um misto de leve aborrecimento, com 

pitadas de acolhimento.    

 

Verde-florido: Eu acho que é pra me provar, tão tudo lá de novo na minha casa! (risos) 

Amarelo-sol: Mas fale ‘não’. 

Verde-florido: Eu falei, meu Deus, isso é uma provação, não é possível.  

Amarelo-sol: Mas fale ‘não’! 

Verde-florido: Largaram dos maridos e veio tudo pra minha casa. (risos). A minha filha mais 

velha falou: ‘Mãe, pelo amor de Deus, a senhora tem que operar, não pode passar nervoso, ó, 

deixa...’ Pensei comigo: Meu Deus, a gente não leva nada mesmo desse mundo… fiquei 

pensando tanto, falei: pelo menos, quando eu for, Deus tem que dar um cantinho pra mim 

porque… (risos). 

Amarelo-sol: Mas pior que lá a gente vai conhecer a família da gente, vai ficar o grupo da 

família... 

Verde-florido: Eu sei...  

Amarelo-sol: Vai fazer o grupo... (risos). 

Verde-florido: Então, eu não vou mais teimar. (risos) 

Amarelo-sol: Pra quando chegar lá, tá tudo ótimo. Tá outra vida. (risos) 

Verde-florido: Já tinha uma [filha] semana passada. Hoje: ‘Mãe...’, chega a outra chorando 

lá. Falei: Ah, não mereço! Aí eu olhei bem, falei pra minha nora: Tomara que chegue logo o 

Atende, que eu quero ir embora logo pra AACD e deixa essas... (risos) 

Amarelo-sol: Deixa aí, quando eu chego em casa eu vejo o que eu faço, mas é... 

 

O que acham comum nos temas trabalhados em cada bloco, o que unia as produções, o 

que costurava as histórias? 

 

Água-marinha: Acho que percebi que todas nós descobrimos o que que é viver, né, e a gente tá 

começando praticamente do zero, né? [...] do nosso zero, né, não do zero de esquecer tudo lá 

atrás, não, a nova pessoa que nasceu, tá seguindo em frente. E eu tô adorando. 
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Amarelo-sol: Eu acho que a gente descobriu assim, que a gente pode tudo que a gente quiser. 

A força de vontade tá dentro da gente.  

Água-marinha: É isso aí... 

Amarelo-sol: Não depende... o que eu quero fazer, muitas vezes não depende de você, depende 

de uma atitude minha.  

 

Aprender a desfrutar o presente da vida, aproveitar cada momento. 

 

Água-marinha: Você sabe que até eu tenho orado pra Deus, porque antes, lembra que eu falava 

que chorava bastante? Minha oração mudou, pro Papai do Céu. Porque antes eu pedia pra ele 

me dar força e encontrar uma pessoa que casasse direito, assim, comigo, com a minha pessoa. 

Hoje, eu já não peço mais, porque eu vi que o povo só tá interessado no corpo maravilhoso 

que eu tenho. (risos)  

Amarelo-sol: Nosso corpitchu... 

Água-marinha: ...e aí nada quer frutificar ali. Então, oh, oh (faz barulho com as mãos), eu não 

quero ninguém. Então, eu já pedi pra Deus que agora quero nadar e quero me dedicar ao meu 

violino. Adoro música.  

Pesq.1: As artes, né, você está no momento das artes. 

Água-marinha: É, então, assim, eu sempre gostei... 

Amarelo-sol: Ai, meu Deus, só eu tô no momento da sem-vergonhice, né...? (risos). 

Pesq.1: Que também é arte da vida, né?! (risos) 

Água-marinha: Mas olha, eu sempre gostei da música, mas sempre me privei. Sempre também 

gostei da arte, mas sempre me privei. Então, decidi não privar mais, curtir. [...] amanhã ou 

depois eu morro, filha, e vou levar o que dessa vida? Não, eu quero levar um monte de coisa 

gostosa, dizer: Puxa, eu fiz isso, entendeu? 

 

  Verde-florido deseja retornar ao passado, época de trabalho, amizades, passeios. 

Preserva os amigos, mas identifica mudanças com a perda da independência.  

 

Verde-florido: Pra falar a verdade, queria ser o que eu era, trabalhar, entendeu? Porque 

quando tinha saúde que podia andar, trabalhava de vendedora de cosméticos, lingerie, essas 

coisas todas, ia nas portas, fazia reunião, trabalhei com tapware, com todos os negócios. E eu 

me sentia muito bem; tinha sempre um monte de amigas, um monte de colegas, fazia reuniões 

nas casas, entendeu? E eu acho muita falta disso tudo.  
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Água-marinha: É, resgatar o passado... 

Verde-florido: Eu sei que vai ser difícil, agora, com uma perna só vai ser um pouco... (risos). 

Colocando a prótese, mas é [...] penso assim, pode até que dê pra mim voltar fazer. Não é como 

era. Antigamente nunca precisava, a situação financeira minha não era tão ruim; tinha meu 

marido, que ajudava muito. Ia porque gostava, entendeu? Gostava de ter o meu próprio 

dinheiro. Ele não precisava, assumia tudo, então, eu passeava... passeava muito. Eu tinha uma 

amiga, que agora Deus já levou. A gente fazia muita excursão pra fora, pra Monte Sião, pra 

Serra Negra. Montava ônibus e ia pra bem longe, até pro Paraguai eu cheguei a ir, entendeu? 

Tem hora que fico pensando que tinha uma vida boa, alegre, gostosa. Nunca... tinha minha 

família, mas tinha muitas amigas, muitas colegas, não que eu não tenha, né, tenho, elas ainda 

vão me ver, mas é diferente. 

 

 Consegue elaborar o luto e aceitar a nova condição, reconhecendo oportunidades. A 

religiosidade passa a ser importante suporte. 

 

Verde-florido: Eu sinto, não sinto como eu sentia, mas eu sinto... E agradeço a Deus por eu tá 

aqui, né, porque com tudo que passei, Deus me deu muita oportunidade, e tá me dando, né? 

Então agradeço Ele a todo momento da minha vida. Porque se tô aqui e ainda faço essas coisas 

é por Ele, não por mim. Que Ele, quando eu tô querendo cair (faz barulho de tapa com as 

mãos), “Levanta!”. (risos) 

Água-marinha: Todas nós. 

 

Propomos então começar a construir o patchwork com os retalhos de tecidos que 

escolhessem para unir os blocos, relembrando como fizemos na experiência do grupo de 2016. 

Aos poucos, exploraram, atenta e pacientemente, os diferentes tecidos, estampas, cores. 

Intercalando silêncios, falas e manuseando os materiais, criaram arranjos, combinando saúdes, 

reabilitações e velhices. Oportunidades se ampliam. Uma tem o que sugerir a outra.... 

 

Água-marinha: Acho que assim vai ficar legal. 

Amarelo-sol: Cada um escolhe uma cor. 

Água-marinha: Nós somos em três, então dá pra escolher direitinho... 

Verde-florido: Agora eu entendi. Esse daqui... retalho pequeno assim? 

Amarelo-sol: Qual cor você escolheu, Dona Verde-florido?  

Verde-florido: Ainda não escolhi. Você escolheu esse aí? 



169 

 

Amarelo-sol: Eu escolhi esse; olha que bonitão! Tem um monte... tem mais aqui, ó! A Água-

marinha escolheu aquele azulzinho...  

Verde-florido: Esse aqui não vai ficar muito... 

Amarelo-sol: Olha que lindo esse, né? 

Água-marinha: Esse verde, bonito, né...? Ela gosta, o esmalte da unha dela é verde também! 

 

Após a escolha dos tecidos, começam a junção dos blocos, nas dobras dos retalhos 

alfinetam histórias, em um processo de encadeamento coletivo, mãos que se unem e criam.  

 

Figura 28. Mãos que unem blocos-vida 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

 Amarelo-sol ensina como alfinetar os tecidos. 

 

Amarelo-sol: Aí, agora, qual é a frente dele? Aqui é a frente? Vai ficar assim, né? É assim, 

não é? 

Água-marinha: Isso, isso. 

Amarelo-sol: Então, agora, e esse daqui? Aonde é o começo? 

Água-marinha: Esse daqui é pequenininho. 

Amarelo-sol: Então, mas aonde é a frente? É assim? 

Água-marinha: Aham. 

Amarelo-sol: Então tem que fazer assim... colocar ele pra cá, ó, assim, liga aqui pra ficar junto 

aqui assim, ó, rente...  
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Água-marinha: Entendi. 

Amarelo-sol: ...aí você põe o alfinete, aí na hora que virar, ó, tá vendo? Aí fica grudado, vê 

aí... vê se é assim mesmo que você quer... 

Água-marinha: Olha que lindo, ó! (risos). 

Amarelo-sol: Você quer a mesma cor ou quer colocar outra cor? 

Água-marinha: Acho que é melhor colocar com essa mesma. 

Amarelo-sol: Aí tem que ser com uma tira grande aqui. Isso, pronto. É assim mesmo, aí você 

coloca aqui, ó. Corta aqui um pedaço, Água-marinha, você que enxerga... corta aqui, ó. 

 

Figura 29. Alfinetam tecidos, costuram histórias 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Diferentes cores compõem o patchwork. 
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Figura 30. Água-marinha escolhe o azul 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Figura 31. Verde-florido, o verde 

 

Fonte: autoria própria (2019). 
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Figura 32. Amarelo-sol opta pela margarida, na composição do amarelo com o rosa 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Enquanto alfinetam os tecidos com os blocos, pesq.2 utiliza a máquina para costurá-los, 

iniciando o panô. 

 

Figura 33. Costurando o panô 

   

Fonte: autoria própria (2019). 

 

A diversidade é acolhida. Aos poucos, nos blocos e tecidos as singularidades se cruzam, 

as tramas de linhas particulares configuram o patchwork. 

 Ao visualizar o panô, em uma primeira etapa, se entusiasmam com o resultado. 
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Amarelo-sol: Olha que lindo! Ai, que lindo! Olha a emenda, Água-marinha. Ai, lindo, né, Dona 

Verde-florido, olha! 

Verde-florido: Ficou lindo, menina, olha! 

Água-marinha: Ai, ficou bonito, ai, que delícia! 

 

 Sobre os retalhos – pedacinhos de tecidos que sobram – ao invés de ter como destino o 

lixo, são reutilizados. Juntando-os, criamos diferentes sentidos... para velhos panos, novos 

arranjos... agora tudo se aproveita! 

 

Pesq.1: Olha os retalhos aí. E o que geralmente a gente faz com retalho na nossa vida? 

Água-marinha: Emenda um com outro, faz colchas.  

Pesq.1: A gente pode fazer isso, mas normalmente a gente pensa, ‘ah, retalho, pedacinho de 

pano que sobrou...’, o que que normalmente as pessoas fazem? 

Amarelo-sol: Joga fora.  

Água-marinha: Joga no lixo, né?  

Pesq.1: Joga fora... e a gente vai e... 

Verde-florido: Nem tudo eu jogo… eu não jogo fora... 

Pesq.1: ...reutiliza. Então, para tudo a gente pode dar novos sentidos. Olha que coisa linda... 

Verde-florido: ...eu faço fuxico com retalho. (risos). 

 

[tempo da construção] 
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Figura 34. O patchwork começa a ganhar corpo 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Água-marinha: Nossa, ficou chique demais!  

Amarelo-sol: Ficou, ó... 

Água-marinha: Gente, depois de ficar pronto... 

Amarelo-sol: Você vai ver… combinou, né? 

Água-marinha: E vai combinar também com o da Verde-florido. 

Amarelo-sol: É, vai combinar... tudo um combinando com o outro. 

 

 No processo de concepção do patchwork, relembram experiências com a costura. O 

passado retoma contradições que vivenciaram: deixaram de Ser o quê?! Versus passaram a Ser 

o quê?! 

 

Amarelo-sol: Eu já fui costureira na vida (risos). Agora eu não costuro mais... 

Água-marinha: Acho que cada uma de nós já esteve sentada nessa máquina, já (risos). Eu 

também tenho vontade de ter umas máquinas dessa em casa. 

Amarelo-sol: É. 

Pesq.1: Vocês sabem usar máquina assim? 

Água-marinha: Sim. 

Verde-florido: Eu sei. 

Água-marinha: Então, ela faz fuxico. 
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Pesq.1: Faz fuxico. E você, Amarelo-sol, sabe? 

Amarelo-sol: Sei. Eu trabalho overloque, reta, ziguezague, interloque, overloque, galoneira... 

Água-marinha: A minha mãe costurava… 

Amarelo-sol: É, eu era... 

Água-marinha: [...] minha mãe faz bonecas e também costurava calça pra fora. Aí trabalhava 

com máquina de overloque, sei lá como é...  

Amarelo-sol: Na época que eu era gente, eu tomava conta de 80 oficinas. Na época que eu era 

gente... (risos). 

Pesq.1: E agora, você é o quê? 

Amarelo-sol: Agora eu tô tentando ser (risos). Eu tinha vinte e poucos anos, eu tomava conta 

de oficinas ali na avenida Goiás. Fazia roupa de criança. Mickey, chama Mickey. Ainda existe 

ainda.  

Água-marinha: Ainda existe essa fábrica aí. 

Amarelo-sol: É, existe. Só faz roupa de criança. Tinha começado a fazer roupa de adulto, 

jaqueta, mas não sei como tá, porque perdi o contato. 

Verde-florido: Fazia macacão de bebê, não fazia? 

Amarelo-sol: Faz... fazia não, faz.  

Verde-florido: Faz ainda?  

Amarelo-sol: Faz. 

Verde-florido: Tantos anos que não passo daqueles lados... 

 

 Relembram, mas também costuram novas histórias...  

 

Água-marinha: Amarelo-sol me convidou, fez almoço gostoso pra mim. Ela cozinha bem, viu? 

Amarelo-sol: Quando você foi lá em casa?  

Água-marinha: Foi. 

Amarelo-sol: Vixe, a comida tão... uma gororoba. 

Água-marinha: Comidinha simples, mas, ó, uma delícia.  

Amarelo-sol: Não, naquela época eu tava meia...  

Água-marinha: Uma delícia a comida dela! 

Amarelo-sol: Agora tá melhor... tem um sazon diferente... (risos) 

 

Intercalam costuras com conversas e dicas de como cuidar dos olhos... 
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Amarelo-sol e Água-marinha ajudam Verde-florido, que não está enxergando muito 

bem. Aceitam quem lhes estica as mãos. 

 

Amarelo-sol: Eu não trouxe colírio, meu olho tá ardendo.  

Verde-florido: Você comprou lá no Cema? 

Amarelo-sol: Comprei na... não, assim não dá pra ela costurar. Ai, como eu sou… 

intrometendo na sua vida, né? 

Verde-florido: Não... mas é bom, eu não enxergo, tem que ajudar mesmo que eu não tô 

enxergando (risos). 

Água-marinha: Fala as coisas e se recrimina, né? 

Amarelo-sol: Sabe por quê? Porque aqui ela vai costurar, ó.… e o alfinete atrapalha, tem que 

pôr mais pra cá, ó, na ponta. 

Verde-florido: Vai pegar, né? Tá certo, tá certo, eu não tô enxergando... 

Amarelo-sol: Não, eu vou falar do colírio pra senhora. Sabe por que que é melhor a senhora 

comprar na farmácia lá? 

Verde-florido: Lá no Cema? 

Amarelo-sol: Na farmácia do Cema, a gente não compra colírio velho, e é o mesmo preço. 

Pesq.1: Está certinho já aqui, agora vamos pôr esse agora? É isso?  

Amarelo-sol: Isso mesmo. Aí, vê o lado que você quer. Qual que é o lado certo? 

Água-marinha: Qual o lado, Verde-florido, em cima ou embaixo? 

Verde-florido: Ai... pra pôr aqui? 

Amarelo-sol: Assim, deixa eu segurar aqui, ó... 

Pesq.1: Ele é assim, ou assim, ó?  Qual o lado dele certo que você quer pôr? 

Amarelo-sol: Aonde você quer pôr aqui? 

Verde-florido: Desse lado aqui... 

Amarelo-sol: Do jeito que a pesq.1 tá?  

Verde-florido: Que tem as cobras... 

Amarelo-sol: Então do seu jeito, pesq.1, então virado assim, ao contrário...  

Verde-florido: É. 

Pesq.1: Só cuidado pra não pôr em cima os alfinetes dessa bolinha aqui que você colou, tá?  

Água-marinha: Tem que colocar no meio... 

Pesq.1: Entre, né...? 

Amarelo-sol: Daqui pra cá, assim. Isso, põe pra cá, assim, junto. Mais pra cá, aqui pelo meio. 

Está vendo aqui... isso, aí… tá vendo, a distância dá o pezinho da máquina... 
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 Alfinetam os blocos com os tecidos, organizando-os para a costura. Costurados, 

percebem que um dos blocos ficou de ponta-cabeça, verificam o lado certo, desmancham a 

costura para reposicioná-lo, alfinetam-no novamente. Estruturam, desestruturam… esse é o 

processo do patchwork... nas dobras e nos entremeios dos tecidos, aos poucos nasce o panô, 

repleto de movimentos, narrativas, afetos, desejos, dores, forças.  

O panô toma forma... 

 

Água-marinha: Ai, que lindo que tá ficando. É bom ver o trabalho final. [...]. Você imagina 

junto tudo, né? 

Amarelo-sol: Ô, aí sim, ô aí! 

 

Chega a hora de refilar... em alguns blocos há materiais colados próximos da margem 

ou mesmo ultrapassando-a. Momento de recortar, reposicionar, mudar. Para ser possível a 

costura.  

 

Água-marinha: Só que eu acho que pra costurar na máquina, Verde-florido, tem que tirar um 

pouquinho dessas pontinhas, né? 

Amarelo-sol: É, que é durinha, né? 

Água-marinha: Porque aqui um dedinho dá, mas aqui já não dá, né...? Dá uma arrematada... 

(risos). 

Verde-florido: É. 

Água-marinha: É que aqui em cima tá tudo certo... 

Amarelo-sol: É só você puxar assim... (mostra como puxar o adesivo) 

Água-marinha: Só uns dois, né? 

Amarelo-sol: Ó, aí você corta o tanto que é, tá vendo...  

(som de tesoura) 

Amarelo-sol: Pronto. Gruda aqui mesmo, ó. 

Verde-florido: Tô sem unha... (risos). 

Pesq.1: Deixa que te ajudo aqui... cola bastante esse daqui. A cola é bem forte. Pronto. Onde 

você quer que cole? 

Verde-florido: Coloca aí no meio... põe aqui... 

 

 Mulheres artistas... 
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Amarelo-sol: Ó, porque ficou lindo, olha.  

Água-marinha: Ficou muito bonito. [...]. Tá, agora tá certo. Não ficou? 

Amarelo-sol: Ficou lindo. 

Água-marinha: Então, né, Dona Verde-florido? 

Verde-florido: Ficou! 

Água-marinha: Nossa, vai chamar atenção... 

Amarelo-sol: É, chama a atenção sim... 

Água-marinha: Hein, pesq.1, na hora que você colocar isso pra poder o povo ver, vai chamar 

atenção... 

Amarelo-sol: Você vai expor? Como é que você vai fazer, na hora lá? 

Água-marinha: O povo vai ficar prestando atenção, né? 

Amarelo-sol: Vai ficar bonito, o povo vai falar, tudo era artista lá? (risos) 

 

 ...que criam arte e por meio dela também se criam... 

 

Amarelo-sol: Você não vê, os caras fazem aqueles rabiscos ali no quadro, e não é arte? Não é 

o que ele tava sentindo na hora? A gente não entende nada, bulhufas, mas é o que o cara tava 

sentindo na hora, não é verdade? (risos) 

Pesq.1: Quando vocês olham esses blocos vocês conseguem se identificar nessa expressão de 

cada uma de vocês?  

Todas: Com certeza... 

Pesq.1: Conseguem, por exemplo, na escolha da cor?  

Amarelo-sol: É... 

Pesq.1: No formato? 

Amarelo-sol: Sim... 

Verde-florido: Aham... 

Pesq.2: É um pedaço de vocês aqui.  

Amarelo-sol: Sim. 

Pesq.1: Tiraram de dentro... 

Verde-florido: É como um pintor, né...? 

Amarelo-sol: A pessoa vai olhar e falar, não estou entendendo nada, mas aqui tá o meu 

sentimento... é assim. 
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Verde-florido: ...o pintor, né, ninguém tem que falar o que ele precisa fazer, né... sai da cabeça 

dele... 

Amarelo-sol: É, então... a pessoa vai olhar e falar ‘ah, mas o que significa isso aqui?’ Pra 

pessoa não vai significar nada, mas pra você significou... 

Verde-florido: É. 

Amarelo-sol: ...né? Você coloca pra fora o que você tava sentindo.  

Água-marinha: É. 

Amarelo-sol: Quando a gente vê uma obra de arte lá eu acho que é a mesma coisa, né? 

 

 Experiências remexem lembranças da juventude. 

 

Amarelo-sol: Pior você não sabe, o moço do Atende que leva nós, eu conhecia ele de outros... 

(risos) conhecia o homem de outros carnavais, né, Dona Verde-florido? (risos) 

Verde-florido: Ah, é! De solteira ainda! 

Amarelo-sol: Na época que eu era moça, ai, meu Deus, nos bailes... (risos). A gente começou 

a conversar, né, Dona Verde-florido? Perguntou onde a gente já tinha morado, daí falou que... 

como é? Morado na favela lá da Vila Prudente.   

Verde-florido: É. Pior que ele morava lá, e eu também morava lá. (risos) 

Amarelo-sol: Ai, meu Deus do céu! Aí ele pegou e falou assim, ‘é, no ano de 1976, nos bailes 

do Vera Cruz’. E eu: Não, não, não (risos). Aí, ele falou assim ‘por isso que eu vi que te 

conhecia de algum lugar’. Também achei que o conhecia de algum lugar, mas, né, a idade 

chegou, né, filha, eu também não era gordona igual eu tô agora, né? Aí ele pegou e falou, não 

foi Dona Verde-florido? 

Verde-florido: Foi. 

Amarelo-sol: ‘Você ia nos bailes do Vera Cruz?’ Ia. ‘Você ia no Stops?’ Ia. Falei: ainda bem 

que não aconteceu nada, né? (risos). Falei, já pensou?! Graças a Deus! Falei: Ainda bem que 

não aconteceu nada, ó, eu não estou devendo nada pra você, né? E ele: ‘nem eu pra você, né?’ 

(risos). Ai, ai, meu Deus do céu! Nós fomos rindo o tempo todo, né, Dona Verde-florido? Ele 

contava as coisas... 

Verde-florido: Quando eu era mocinha ainda, meu pai era um homem muito... então eu não 

saía de casa, entendeu? Era pro trabalho, do trabalho pra casa, e sair, saía com a família, né? 

Não tinha a liberdade que ela tinha de... 
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Amarelo-sol: [...] menina, o mundo é pequeno, o mundo é pequeno. [...], mas foi muito legal 

assim o papo. Rendeu, sabe assim, o papo... foi tão rápido, que quando eu vi já tava em casa... 

1976, misericórdia, é tempo, hein, é tempo.  

Verde-florido: Nem me fala. 

 

 O tempo cronológico precisa ser conferido. Ao relembrar o passado festivo 

compartilham sensações agradáveis.  

 

Água-marinha: Setenta e seis? Eu sou de 66. 

Amarelo-sol: Você tinha 10 anos. Eu tinha 15 anos nessa época.  

Água-marinha: Nossa, Amarelo-sol, eu tinha só dez. 

Amarelo-sol: É, eu tenho 57, você tem 50, eu sou sete anos mais velha que você.  

Água-marinha: Eu tenho 52. 

Amarelo-sol: Bons tempos aqueles. Cinquenta e dois? Então... bons tempos aquele... aí ele 

ficou lembrando dos tempos, dançava... ui, ui, ui, chachachá… aí ficamos lembrando do dia 

do chachachá... ainda bem que não teve nada, foi só o chachachá mesmo... (risos). Menina, o 

mundo é pequeno, gente, o mundo é pequeno. Mas eu fiquei tão sem graça, eu perdi o rebolado.  

Água-marinha: Meu Deus do céu! Eu imagino... a Verde-florido ficou só... 

Amarelo-sol: Só escutando... ‘essa Amarelo-sol não valia nada não’. Não, mas eu tinha 15 

anos, não fazia nada errado não, era só dançar mesmo. (risos) 

Água-marinha: Quantos anos você tinha? 

Verde-florido: Em 76? Eu tô com 75 agora. Eu tinha 18, 19, por aí... 

Água-marinha: Quantos anos você tá, Amarelo-sol? 

Amarelo-sol: Eu? 57. 

Água-marinha: Ela é mais velha que a gente, né? 

Verde-florido: Eu sou mais velha... 

Amarelo-sol: Ela é 20 anos mais velha que nós.  

Água-marinha: Nossa, se eu tinha dez na tua época, imagina na dela. 

Verde-florido: De que ano você é? 

Água-marinha: De 66. 

 

 Aparecem as relações familiares que as oprimiam. 

 

Verde-florido: Você é da idade da minha filha mais velha. (risos) 
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Água-marinha: Eu não tinha nascido!  

Verde-florido: Sabe com quantos anos eu tava quando minha filha mais velha nasceu? Eu tava 

com 18 pra 19 anos.  

Água-marinha: Nossa, eu era novíssima então, novíssima não... nem tinha nascido. 

Verde-florido: Pois é, eu tinha essa idade, 18 pra 19 e ainda obedecia papai, né, porque saía 

e apanhava. Não podia sair. Ele era, sabe aqueles mineiros bem... não quero nem saber, pra 

namorar foi um custo. Pra falar a verdade, pra casar tive que fugir, se eu não fugisse eu não 

casava.  

Água-marinha: Olha. 

Verde-florido: É… bem que graças a Deus, Deus pôs um homem muito bom na minha vida, 

ajudou a família toda… foi o único jeito, até que ele aceitou o casamento (risos), eu casei na 

Vila Prudente.  

 

 O panô continua sendo costurado. Cada bloco é agregado, com os retalhos das escolhas. 

O que sentem ao unir as produções? 

 

Amarelo-sol: Ah, que tá ficando... 

Verde-florido: Ah, tá ficando lindão!  

Água-marinha: Ficando lindo. 

 

 O que acharam da experiência do grupo, dos encontros, da proposta? 

 

Água-marinha: Ah, como sempre... 

Verde-florido: Ah, foi ótimo. Você vai repetir de novo? (risos) 

Água-marinha: ...maravilhoso. 

Amarelo-sol: Dona Verde-florido já quer mais... 

Verde-florido: Você não quer? 

Amarelo-sol: Quero, claro!  

Verde-florido: Você não quer, Água-marinha? 

Água-marinha: Quero! 

Verde-florido: Então, prepara... deixa passar essa crise da minha vista... (risos) aí você faz... 

Água-marinha: Se vocês quiserem convidar a gente pra mais alguma coisa, a gente tá...  

Amarelo-sol: É, ué, tá à disposição! 

Verde-florido: Lógico! 
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 Constatam a força do encontro, o lugar no qual compartilham, relembram e criam. Pelo 

vínculo, expressam desejos, dores e amores. Dividem histórias vividas e perspectivas a viver. 

Compõem blocos, costuram colchas, afirmam escolhas. 

 

 As pesquisadoras, ao final, também escolhem tecidos para ser incorporados ao 

patchwork.  

 

Amarelo-sol: Você não escolheu o seu já? 

Pesq.1: Quer pôr o meu? Eu escolhi um... 

Pesq.2: Ah, as flores! E eu vou escolher outro... 

Pesq.1: Isso. 

Pesq.2: Eu vou de bolinha... 

Água-marinha: Ah, legal... 

Amarelo-sol: Bonito.  

Pesq.2: Pra dar o contraste... 

Verde-florido: Olha que bonito. 

Amarelo-sol: Ficou lindo. 

Verde-florido: Vai combinar, porque em um dos meus aí tem essas flores, aí, né? 

Amarelo-sol: É, vai ficar lindo!  

 

 Últimos tecidos, ao serem costurados, expressam sentimentos: há perspectivas, mas já 

sabem que o imprevisível está sempre de plantão. 

 

Água-marinha: Realização, realização. 

Verde-florido: Eu senti que eu fiz uma coisa boa (risos). Uma coisa legal que eu gostei... eu 

gostei... 

Amarelo-sol: É, satisfação, isso mesmo. [..] é, bola pra frente, né? Vamos pra frente, que atrás 

vem gente (risos), não é?  

Verde-florido: Ô! 

Amarelo-sol: Vamos pra frente... eu acho assim, o pior a gente já passou, eu acho. 

Água-marinha: Verdade.  

Amarelo-sol: Acho que o pior a gente já passou... 

Pesq.1: E agora vem? 
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Água-marinha: As realizações mesmo, né, sucesso... 

Amarelo-sol: É, plenas realizações, né?  

Água-marinha: É... 

Amarelo-sol: E agora a gente só depende da gente, graças a Deus, né? 

Água-marinha: Graças a Deus... 

Amarelo-sol: Graças a Deus, a gente, a gente só depende da gente.  

Verde-florido: É verdade. 

Amarelo-sol: Abaixo de Deus é ‘nóis’.  

Água-marinha: A gente consegue enxergar isso, né? 

Amarelo-sol: Abaixo de Deus é ‘nóis na fita’. 

(risos) 

 

 Durante o processo, recordam os panôs ao final do grupo de patchwork de 2016. Os 

filhos os ambicionam, mas reconhecem que não são replicáveis, afinal, muito delas foi ali 

depositado. 

 

Verde-florido: Aquele que levei, meu filho queria levar também. Falei: não vai levar não. 

Queria levar pra casa dele, pra pôr no… falei: Não, é meu! ‘Ai, mãe, depois você faz outro...’, 

Falei: Não faço nada, deixa o meu aqui! [...] estava mostrando pra eles tudo. ‘Ô, mãe, eu não 

sou o seu filho querido?’ Falei: Não, todo mundo é querido, mas não vou dar nada pra 

ninguém. [...] meu filho, isso aqui é minhas lembranças, eu não vou dar nada pra ninguém. 

Água-marinha: É, o negócio é assim, momento único, né, Verde-florido?  

Verde-florido: Lógico, ô! 

Água-marinha: Ninguém vai... ‘faz outro, mãe’... não é assim! 

Verde-florido: Não. 

 

Para encerrar o encontro, leu-se o seguinte poema (PIZZIMENTI, [2018]). 

 

Sou feita de retalhos. 

Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. 

Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. 

Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior… 

Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade… 

Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. 
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E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte 

da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados… 

Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. 

Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem parte da minha vida e que me permitem 

engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. 

Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas 

histórias. 

E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um imenso bordado de ‘nós’. 

 

Verde-florido: Ah! 

Amarelo-sol: Olha, lindo! 

Água-marinha: Lindo! Nossa! [...]. Então, e a gente nunca se sente que o trabalho tá terminado 

mesmo, né...?  

Verde-florido: Ô! 

Água-marinha: ...que a gente sempre tá aprendendo todos os dias, né... mais um pedacinho de 

retalho, né? 

Verde-florido: É verdade. 

Amarelo-sol: Eu que agradeço você ter lembrado, né...? 

Água-marinha: Eu também, né?! 

Amarelo-sol: ...particularmente, assim, de mim, né, sou muito feliz que você lembra de mim, 

obrigada pela, assim... 

Verde-florido: Eu também, pesq.1. Enquanto você lembrar, lembra de mim! (risos). 

Amarelo-sol: ...pela cooperação, né...?  

Água-marinha: É, a chance... 

Verde-florido: Não é? Enquanto ela estiver lembrando, que lembre de nós, né? (risos). 

 

Encerramos com devolutivas e agradecimentos, na certeza de que ali houvera um bom 

encontro, repleto de reflexões e transformações... unimos os retalhos de cada história, cada 

afeto, linha a linha, bloco a bloco. Formamos, juntas, o nosso patchwork. 
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Figura 35. Reabilitações, Saúdes e Velhices diversas compõem o mesmo panô 

 

Fonte: autoria própria (2019). 

 

Ao final, um único panô, repleto de singularidades na expressão do coletivo.  

 

Amarelo-sol: Olha lá, olha! 

Verde-florido: Olha como ficou lindo!  

Água-marinha: Gente, que coisa linda.  

Amarelo-sol: Nossa, muito lindo ficou.  

Verde-florido: Nossa! Eu nem imaginei que ia ficar assim... eu nunca imaginei que fosse ficar 

assim, de jeito nenhum.  

Água-marinha: Olha que coisa linda! 

Amarelo-sol: Ficou lindo! 

 

Um bordado de “Nós”. 

Amarelo-sol: Isso, exatamente! 

Verde-florido: Isso. Ficou muito bonito! 

Água-marinha: Olha aí, ó, um pedacinho de cada uma... 

Verde-florido: Nem parece que nós fizemos… 

Amarelo-sol: É verdade! 

Verde-florido: ...parece que nós fizemos isso daqui? (risos). 
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Amarelo-sol: Então, não. Nós somos artistas... 

 

 Podemos ser os artistas do grande bordado, costurado a cada momento chamado Vida. 

  

Costurando os blocos-reabilitação-saúde-envelhecer com tecidos de vidas singulares 

No encontro final atentamo-nos ao costurar. Costurar blocos, tecidos, costurar histórias, 

ideias e afetos presentes nos sentidos particulares e coletivos de saúdes, velhices, reabilitações... 

costurar Vidas. 

 

Costurar não apenas como um procedimento construtivo. Além de furar e 
cortar, ligar é condição. Estabelecimento de vínculos entre os dois furos: 

frente e trás, antes e depois, passado e futuro, memória e projeção. O vínculo 

é a ponte, a linha que liga o que é. Costurar seria então a afirmação do instante 
que se faz presente. Não é o direito nem o avesso, é a superfície que se 

atravessa e se constrói, o novo é. (DERDYK, 2010, n.p.) 

 

As mãos ganham relevantes sentidos.  

 

As mãos adquirem uma qualidade operante, instrumento da vontade de poder 
e da vontade de criar, tornam-se mãos artesãs, mãos trabalhadoras. A 

imaginação se solta através do corpo/mãos. Corpos em confronto com outros 

corpos, mas com possibilidade de escolher o modo como querem devolver o 
que recebem, de fora e de dentro. Essa mudança traz a ideia de liberdade, de 

ligação, de criação. (RIZZO, 2010, p.144) 

 

O grupo permitiu a livre expressão pelo fazer. Na criação dos blocos relembraram e 

vivenciaram situações, fases, relações, expectativas, pensamentos, sentimentos. Após cada 

bloco, o momento da junção. Afinal, o que reabilitação, saúde e envelhecer têm em comum, 

senão o sujeito que vive? 

O fio condutor foi o vínculo que se desenvolveu pelo acolhimento, confiança e 

disponibilidade para o outro presente em todo o processo. Os laços de amizade que se 

desenvolveram no passado e que durante a nova proposta se fortaleceram, foram o terreno fértil 

à criatividade e espontaneidade das produções. Corpos que encontraram outros corpos, 

compondo-se, cruzando-se, costurando-se. Assim, criavam não apenas os blocos, mas novos 

olhares para si, novos corpos.  

A troca coletiva do patchwork possibilitou a costura dos retalhos das vidas, acolhendo a 

diversidade de si e do outro, incorporando o dinamismo e contradições humanas. Permitiram 

afetar e serem afetadas. “Na experiência coletiva, cruzam-se subjetividades e se estabelece uma 
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dinâmica de ressonâncias, um movimento em direção ao encontro da alteridade em si, e ao 

acolhimento do outro em sua alteridade” (RIZZO, 2008, p.38).  

No processo de criação dos blocos e composição do panô reconhecem-se artistas. Não 

apenas do material que vislumbram, mas da própria vida. O trabalho em patchwork corrobora 

uma ampliação no modo de ser e criar: “uma máquina de subjetivação, capaz de dar visibilidade 

e enunciação a um processo de crescimento e apropriação de si” (RIZZO, 2010, p.143). 

Segundo Deleuze (1988-1989), “não há arte que não seja uma liberação de uma força de vida” 

(p.69). Compreende criar como resistir. Segundo Agamben (2018), “resistir significa sempre 

liberar uma potência de vida que estava aprisionada ou ultrajada” (p.60).  

É o que fizeram ao resistir aos padrões preestabelecidos de como devem ser e envelhecer, 

segundo normas sociais que as excluem e marginalizam por conter marcas da diferença. 

Libertando-se do que as oprime e julga, retomam as rédeas da vida, das escolhas. São DONAS 

DE SI. Afastando-se do dever moral que impõe regras universais, reencontram a ética em 

modos singulares de existir e envelhecer. O corpo velho amputado tem vez e voz.  

 

Deleuze e Foucault, sob ressonância de Nietzsche, distinguem os sentidos de 

ética e de moral. Por ética entendem aquelas “regras facultativas que avaliam 
o que fazemos, o que dizemos em função do modo de existência que isso 

implica” (Deleuze, 1992, p.125). A ética nada mais seria do que a prática da 

liberdade. Ser escravo é não possuir ética. A moral, por sua vez, compreende 

regras coercitivas, que julgam as ações a partir de valores de referências 
transcendentes (ibid.). (TÓTORA, 2015, p.27) 

 

 A amputação lhes impôs um corpo debilitado e ineficiente, segundo parâmetros 

estabelecidos. Na reabilitação, experimentam um tempo diferente, um novo corpo. Aprendem 

a ser EXIBIDAS. O envelhecimento lhes proporciona a coragem de se arriscar e viver o 

instante. O corpo, aos poucos, se transforma, se expande, se compõe.... Percebem que não se 

reduzem às dores ou limitações, mas podem e devem ir além.... No encontro com outros corpos, 

outras vidas, costuram histórias, afetos, se identificam e se diferenciam em um movimento 

constante, ganham força, aumentam sua potência. Hoje, sabem que PODEM. Hoje, são DONAS 

DE SI. Isso não é Saúde?  

Não é o diagnóstico das doenças, tampouco a falta do membro, mas durante o processo 

algo mudou intensamente, não são mais as mesmas.... Abriram-se ao mundo e aprenderam a se 

aliar ao que proporciona mais Vida!  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No meu corpo inteiro só existe um; e eu quero dois. Para haver dois eles precisam cortar um. 

É esse um que eu não tenho que eu preciso ter pra conseguir andar, o outro já estará morto! 

Pra mim, asas bastam. Que eles cortem, e eu voarei! 

Frida Kahlo12 

 

 Nos cinco encontros constatou-se que a AACD não é somente o local de tratamento, 

mas lugar de acolhimento. Oferece continência a quem ali está para se reabilitar. Nela se 

desenvolvem e se constroem diferentes noções e sentidos de saúde. 

 Mesmo após a alta, as participantes continuaram a frequentar os espaços institucionais, 

a fortalecer vínculos do tratamento. Não querem ir embora, lá se sentem acolhidas nas 

diferenças. Isso faz refletir sobre a escassez de espaços, fora do âmbito da reabilitação, que 

abraçam e acolham a diversidade. A instituição é tida como segundo lar. Sentem liberdade ao 

transitar por ela e respeito na forma de tratamento. A falta de acessibilidade dos espaços 

públicos é barreira ao trânsito social, mas não deixa de ser fruto da dificuldade que a sociedade 

ainda nutre frente à relação com a diferença, diretamente relacionado com ideais e valores 

contemporâneos.  

Se outros espaços se transformam em lugares de acolhimento frente àquele que contém 

marcas sociais estigmatizadas, talvez o desejo de se manter em reabilitação fosse atenuado. 

Mas, enquanto não encontram outros lugares possíveis, a instituição, além do tratamento, é o 

destino almejado para a manutenção e criação de vínculos, socialização, legitimação de si. 

Local em que é permitido ser quem se é, existir à sua maneira.  

Além disso, o forte vínculo com a instituição ocorreu, pois é ali que experimentam uma 

nova vida, como elas revelam, diferentes fases em grandes transformações. Chegam seriamente 

debilitadas. Além da amputação, sofrem inúmeras doenças do corpo. No decorrer dos 

encontros, parecem se esquecer das mazelas físicas – ou pelo menos deixam-nas em segundo 

plano –, agora são mulheres lutando pela autonomia, cuidando da saúde na perspectiva da Vida. 

Mulheres unidas, entrelaçando histórias e costurando desejos, vitórias, dores... 

Nossos encontros foram bons encontros, nos quais corpos compuseram com outros, 

aumentando a potência de agir, produzindo afetos de alegria, como indica Tótora (2015). Aos 

                                                
12 In: HERRERA, Hayden. Frida: a biografia. Tradução de Renato Marques. São Paulo: Gobo, 2011. 
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poucos, ao confeccionar blocos, evocavam memórias, mas permitiam-se também o 

esquecimento, centrando a atenção no momento presente: momento de troca, escuta, produção, 

desconstrução, reconstrução. Tecendo múltiplas saúdes, reabilitações, velhices, bloco a bloco, 

dia a dia, ganhavam contornos e formas, e nas diferenças compuseram-se. Ao final, um coletivo 

panô de singulares, assim como as tramas dos fios das vidas. A coletividade não precisa apagar 

ou enfraquecer a singularidade. “Ao invés de favorecer a regressão, a singularidade alçaria seu 

apogeu no atuar conjuntamente, na pluralidade de vozes, aumentando desmesuradamente a 

potência de ser” (RIZZO, 2010, p.143). 

O trabalho em patchwork corrobora uma ampliação nos modos de ser e criar, “uma 

máquina de subjetivação, capaz de dar visibilidade e enunciação a um processo de crescimento 

e apropriação de si” (RIZZO, 2010, p.143). Com bom humor, as participantes superam desafios, 

aprendem a utilizar os sofrimentos para o aumento de sua potência, criando novos modos de 

ser. Assim como nos ensina Nietzsche (2008), as possibilidades de produção de si a partir da 

doença, compreendida não como empecilho para a existência, mas como aumento de força de 

vida, como elemento essencial à grande saúde.  

A saúde “não implica eliminar a doença, tampouco a vida se opõe à morte” (TÓTORA, 

2015, p.24). A experiência de vida inclui morte e doença. Segundo Canguilhem (2015), a 

vivência da doença é considerada nova norma de vida possível. Ela “não é uma variação da 

dimensão da saúde; ela é uma nova dimensão da vida” (p.129). 

As transformações são constantes e intrínsecas à existência, pois a instabilidade faz parte 

do meio e do próprio humano. “O ser vivo não vive entre leis, mas entre seres e acontecimentos 

que diversificam essas leis” (CANGUILHEM, 2015, p.139). A rigidez pelas leis como se 

fossem universais e definitivas cria a ilusão de uma estabilidade, o que dificulta a abertura às 

mudanças e a criação de novas regras, conforme as diversas contingências e modos de 

existência possíveis. 

Baseando-nos nessas perspectivas não podemos deixar de considerar como têm saúde 

Água-marinha, Verde-florido e Amarelo-sol. Conseguem criar outras formas de vida a partir 

do sofrimento e mudanças advindas de nova condição corpórea – habitar um corpo amputado 

–, que as impeliu ao descobrimento de uma nova vida, repleta de desprazeres, mas igualmente 

prazeres. Afinal, a Vida não abarca tudo isso? 

O envelhecer, processo que compartilham, igualmente está submetido a essa lógica. 

 

A velhice não é um fato estático; é o resultado e o prolongamento de um 

processo. Em que consiste esse processo? Em outras palavras, o que é 
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envelhecer? Esta ideia está ligada à ideia de mudança. Mas a vida do embrião, 

do recém-nascido, da criança é uma mudança contínua. Caberia concluir daí, 

como fizeram alguns, que nossa existência é uma morte lenta? É evidente que 
não. Um tal paradoxo desconhece a essencial verdade da vida; esta é um 

sistema instável, no qual, a cada instante, o equilíbrio se perde e se 

reconquista: é a inércia que é sinônimo da morte. Mudar é a lei da vida. 

(BEAUVOIR, 2018, p.14-15) 

 

Não é possível viver somente no plano da falta e dor, como também não há vida somente 

na positividade (HAN, 2017). Portanto, aceitar a vida com o que dela advém (TÓTORA, 2015) 

é mergulhar nessas águas, em sua amplitude de movimentos, possibilidades e mistérios. 

Hoje há intensa tendência em reduzir a ampla possibilidade de experiência de vida ao 

funcionamento de um corpo compreendido como organismo. A redução ao orgânico 

desconsidera o sujeito que ali habita. Sem este, torna-se puramente máquina em funcionamento. 

Máquina que faz, que opera, que sobrevive. Como morto-vivo, está tão perfeitamente funcional 

e em equilíbrio (HAN, 2017). Se uma peça não vai bem, a mesma é substituída o mais depressa 

possível para retornar à sua posição na linha de produção. Para tanto não há liberdade e criação, 

somente reprodução sem crítica. 

 No âmbito da reabilitação, após uma amputação reaprende-se a andar. Mas como 

afirmam, desprendendo-se dos modelos impostos, permitem metamorfosearem-se em 

borboletas, aprendem a voar. A reabilitação mostrada nos depoimentos e produções visa à 

liberdade de ser, criar a maneira de caminhar, ou melhor, dançar a vida. Dessa forma, a 

reabilitação está a serviço de uma saúde muito mais potente, não ausência de doenças, tampouco 

o bem-estar completo, mas mergulha nas contradições humanas. Pela tormenta do mal-estar, 

descobrem-se fortes e capazes, enfrentam doenças, desigualdades, discriminações. Em pleno 

envelhecer, aprendem a ser DONAS DE SI.  

 

A saúde de um corpo [...] diz respeito ao aumento da intensidade do 

sentimento de potência para a afirmação incondicional da vida no seu devir 

necessário que comporta o trágico. (TÓTORA, 2015, p. 115) 

 

Saúde, reabilitação e velhice foram costuradas por distintas trajetórias, contextos, 

subjetividades. Os tecidos e o pano de fundo – bloco – foram os mesmos, mas os arranjos serão 

sempre singulares. Ao criar imagens, desenhos, colagens, a cada tema proposto durante os 

encontros, produziram a si mesmas. Resistindo aos modelos impostos, experimentaram a 

liberdade de ser e inventar a existência, a autonomia de viver conforme a própria ética.  
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Assim terminamos esta pesquisa/costura, como tentativa de desconstrução de verdades 

instituídas que dominam a vida, optando pela resistência aos modos impostos. Permitindo-nos, 

enfim, a criação de nossos próprios corpos, saúdes, velhices. 

 

Quando o critério de avaliação (dos valores e sentidos, das perspectivas) deixa 

de ser a verdade, o pensamento não cai em qualquer vácuo ou em um 

relativismo debilitador. Tem por efeito desarmar qualquer impulso 
dogmatizante e, no mesmo movimento, fornecer hipóteses talvez mais 

verossímeis. Essas novas hipóteses são experimentais. Elas têm a seu favor 

seu maior rendimento em termos de problematização do mundo em que 

vivemos e de abertura para novas (e mais eficazes) possibilidades de 
resistência política. (FERRAZ, 2010, p. 159) 

 

Verde-florido ensina customizar as roupas para ficarem confortáveis e caberem em seu 

corpo da forma como ele é, e não o contrário. Não se deve moldar o que não cabe no corpo ou 

estilo de vida. Aprender a lidar com altos e baixos – cobrinhas – do cotidiano; expandir o 

coração para se apaixonar pela vida; sentir a liberdade em alçar voo. A vida compreendida como 

obra de arte (TÓTORA, 2015) – colcha de retalhos – pode ser tecida com a diversidade de 

cores, tecidos, texturas, formando inúmeros arranjos. Mas há que se escolher bem para 

expressar o que de fato nos compõe...  

 

[...] para fazer uma colcha deve-se escolher os retalhos com cuidado. Se escolher bem, dará 

destaque à obra. Se escolher mal, as cores ficam sem vida e tiram sua beleza original. Não há 

regras a serem seguidas. Deve-se seguir o instinto e ser corajosa.  

(COLCHA, 1995) 
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ANEXO I: DADOS SOBRE O PRIMEIRO GRUPO DE PATCHWORK DA AACD 

 

Os critérios de inclusão para o primeiro grupo de patchwork foram mulheres com 

amputações de membros inferiores (unilateral ou bilateral). Os critérios de exclusão foram 

pacientes com: déficit visual grave que impediria o desenvolvimento das atividades manuais, 

amputação em membros superiores, instabilidade clínica, transtornos psiquiátricos que 

impediriam a participação em grupo. As pacientes poderiam ser encaminhadas pelos terapeutas, 

ou já estariam na lista de espera do grupo, encaminhadas por profissionais durante outros 

procedimentos de avaliação da instituição.  

Selecionadas as quatro pacientes do primeiro grupo – respeitando os critérios de 

inclusão, exclusão e disponibilidade de horário e dia de semana para a participação -, as 

pacientes, individualmente, passaram pela avaliação inicial antes do início do grupo, em que 

foi solicitado um desenho livre delas mesmas (entregue uma folha A4 e disponíveis lápis e 

canetas de cores diversas - a orientação era ‘desenhe você mesma’), e aplicação da Escala de 

Autoestima de Rosenberg, avaliação de autoestima composta por 10 afirmações em que as 

respostas são organizadas em escala Likert (Concordo Plenamente 

/Concordo/Discordo/Discordo Plenamente). Essa mesma avaliação ocorreu no final do grupo.  

Para trabalhar com os objetivos propostos pelo grupo elegemos temas específicos para 

a produção de seis blocos a serem costurados na junção com tecidos, formando o panô final de 

cada uma. Como recurso de sensibilização foram selecionados quatro mitos de personagens 

femininas marcantes da mitologia grega e dois contos. 

No primeiro encontro ocorreu a apresentação da proposta do grupo, além da 

apresentação das terapeutas e de cada uma das participantes, com os relatos pessoais de vida e 

possíveis vivências com costura, voltado à criação do vínculo entre as participantes e terapeutas. 

Do segundo ao décimo terceiro encontro houve a confecção de cada um dos blocos, com uma 

média de dois encontros para cada tema. E os últimos cinco encontros foram destinados à 

montagem do panô final, o encerramento do processo e a avaliação final das participantes. Os 

seis recursos de sensibilização com os respectivos objetivos foram:  

 Conto dos vasos de barro, com a proposta de criação dos próprios vasos. Esse bloco teve 

como tema principal a ampliação e transformação do olhar para si, a valorização de si 

na convivência com uma deficiência física.  

 Mito de Afrodite, seguida da dinâmica do espelho. O tema aqui foi o da autoimagem. 

Após contarmos o mito de Afrodite, foi mostrado um pequeno espelho escondido em 

uma caixa a cada uma, possibilitando assim o mistério para as demais do que continha 
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na caixa, e para cada uma se perguntava: ‘o que você tem a dizer sobre essa pessoa?’ A 

orientação era que elas não podiam falar o nome, somente características. Dessa forma, 

conseguiram expressar um pouco os sentimentos e pensamentos a respeito da imagem 

que conseguiam ver ao espelho. Após a dinâmica, foi proposto que elas desenhassem 

em seus blocos o que viam delas. 

 Conto da Fátima Fiandeira, com a proposta de construção de sua tenda. Esse bloco teve 

como principal objetivo a esperança e autoconfiança, além da valorização da história 

pessoal como trajetória singular, em que todas as vivências, até as mais dolorosas, são 

relevantes na perspectiva da vida.   

 Mito da Perséfone, com a proposta de confecção da árvore. Os temas trabalhados foram 

o renascimento, o movimento do tempo e as transformações nos diferentes ciclos de 

vida. 

 Mito da Medusa, com a proposta na pergunta: ‘que cara tem seu medo?’ O tema 

principal aqui foi o dos monstros internos, entrar em contato com o que as amedronta 

diante da vida. 

 Mito da Pandora, com a proposta de confecção da caixa, refletindo sobre o que 

desejariam colocar em sua caixa. Os temas principais trabalhados nesse bloco foram a 

fé e a esperança. 

A cada encontro tínhamos um ritual específico. Antes da leitura dos mitos ou contos 

passávamos creme hidratante nas mãos com o intuito de haver um momento para nos dedicar 

ao cuidado com as mãos, que tanto fazem por nós. Após esse ritual entrávamos no tema do dia 

com a proposta, e no momento da confecção colocávamos músicas ao fundo para facilitar a 

imersão no que estava acontecendo ali. Sem distrações de outros sons ou movimentos 

institucionais para se concentrarem na atividade proposta. 

Após a confecção dos seis blocos, passamos para a costura do panô final, com a junção 

dos blocos com tecidos escolhidos pelas participantes. O panô foi o produto final, porém o mais 

relevante foram o processo da composição e o produto final como símbolo dos encontros e da 

vivência de cada uma com o grupo durante o período juntas.  

Os materiais utilizados foram: tecidos de algodão de estampas variadas; tesouras para 

tecido; cortadores para tecido com lâmina circular; placas para cortar tecido (média e grande); 

papel termocolante; cola de tecido; caneta para tecido preta; lápis para tecido branco e 

vermelho; um pacote de agulhas n°9 e n°16; um pacote de agulhas para máquina de costura 

n°14; pacotinhos de lantejoulas e canutilhos de cores variadas; caixinhas de alfinetes grandes; 
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tule branco; caixinha de retrós de linha branca; desmanchadores de costura; manta acrílica (R1), 

máquina de costura.  

Além das terapeutas o grupo contou com o apoio de duas voluntárias do setor de Arte-

reabilitação, presentes em todos os encontros. Os vínculos ocorreram no processo, o 

acolhimento e a escuta permearam todo o grupo. No processo os laços transformaram-se em 

amizade e tal relação possibilitou inúmeras vivências de confiança. Expressaram opiniões, 

compartilharam histórias, dores e vitórias. A transformação em cada uma foi percebida e 

ressaltada pelo grupo. Foram constatadas na comparação das avaliações iniciais e finais, do 

ponto de vista quantitativo (escala de autoestima) e qualitativo (desenhos e depoimentos). O 

encerramento do grupo, com os comentários e depoimentos, foi gravado.  
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ANEXO II: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa realizada por Isadora Di Natale 

Nobre, do Programa de Estudos de Pós-Graduados em Gerontologia/Mestrado da PUC/SP.  

O objetivo desta pesquisa é compreender os significados de saúde e reabilitação de cada 

uma das participantes. Pretendemos apreender a subjetividade e a singularidade de quem 

envelhece com uma amputação. 

A pesquisa ocorrerá através de uma entrevista em grupo, com cinco encontros, nos quais 

será solicitada a realização de blocos – confecção em tecidos – com o tema da saúde, da velhice 

e da reabilitação. Os encontros serão gravados para posterior transcrição. 

Para tanto, contamos com a sua colaboração. Você não é obrigada a participar da pesquisa, 

de modo que pode interromper sua participação no momento que quiser. Seu nome não 

aparecerá em nenhum momento da pesquisa, assim como não será feito nada que cause prejuízo 

a você.    

 

Pesquisadora responsável: Isadora Di Natale Nobre. 

Orientadora responsável: Dra. Ruth Gelehrter da Costa Lopes. 

 

Em caso de dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em contato: 

 

 Comitê de Ética em Pesquisa da PUC: Sede Campus Monte Alegre - andar térreo do 

Edifício Reitor Bandeira de Mello, sala 63-C, Rua Ministro Godói, 969 – Perdizes – 

São Paulo/SP – CEP: 05015-001 – Tel.: (11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br 

 

 Comitê de Ética em Pesquisa da AACD: Rua Borges Lagoa, 1505 – Vila Clementino – 

São Paulo/SP – CEP: 04038-034 – Tel.: (11) 5576-0874. 

 

 Pesquisadora Isadora Di Natale Nobre – Cel.: (11) 98325-5308. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cometica@pucsp.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

ouvi o esclarecimento dado e compreendi o objetivo da pesquisa e o que será feito. Eu entendo 

que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem ter de dar 

explicações da minha decisão e que isso não afetará meu vínculo com a instituição.  

Eu autorizo a gravação da entrevista e o uso dos dados para fins de pesquisa e futura 

publicação. Sei que meu nome não será divulgado. 

Eu concordo em participar da pesquisa.  

 

 

 

São Paulo,......../......../............ 

 

 

 

                                                                

_________________________________              ____________________________ 

 Assinatura da Voluntária            Documento de identidade 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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ANEXO III: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

portador da Cédula de Identidade nº ________________________, inscrito no CPF sob 

nº______________________, residente à Rua_________________________________, 

nº_______, na cidade de ____________________, AUTORIZO o uso de minha imagem em 

fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada no trabalho 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 

destaque, das seguintes formas: home page; cartazes; artigos; divulgação em geral. Por esta ser 

a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a 

ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

 

 

São Paulo, ______ de ___________________________ de 20_____.  

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura 

 

 


