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UMA MULHER NA FRENTE DO FOGÃO 

 
 

Uma constante chama de gás aquece a panela que chia na cozinha, 

enquanto um cheiro forte de tempero enche a casa. 

Ela está na frente do fogão trincheira de mais de vinte anos de pé, a espera. 

Na frente do fogão enquanto os filhos crescem, 

vão sendo modelados pela vida e pelo tempo. 

Chegam e a beijam na testa, e ela na frente do fogão. 

Chegam e dizem um "olá" distante, e ela na frente do fogão. 

Chegam e não dizem nada, e ela na frente do fogão, 

porque a chama abraça o fundo da panela para que a janta fique pronta, 

para que eles matem a fome e cresçam mais e se afastem dela, cada vez mais. 

 

Ali na frente do fogão seu rosto outrora liso e jovem 

foi sendo curtido em sal e fogo, em fumaça e tempo, 

em sofrimento e espera, em susto e ingratidão. 

E ela, paciente e quieta, em frente do fogão. 

Chega o marido, que o tempo também se incumbiu de transformar 

em cansaço e desesperança e traz para a cozinha os problema da rua, 

o insegurança do serviço, o orçamento estourado, 

a fila, a espera, o desconforto, a condução, 

e ela na frente do fogão! 

 

Não mais o beijo quente do retorno, 

o olhar em festa, os planos em comum! 

Um acre silêncio tempera a janta, uma dura troca de olhares 

que já não se perguntam, porque não há respostas a dar 

é o “boa noite de sempre”. 

Nas ruas os amigos no bar bebendo a mesma 

dura cachaça e nervosos na insatisfação, 

em casa o vazio que os filhos deixam 

quando saem a medir a noite com os amigos, 

e os coloridos sonhos de novela, e a companhia da televisão. 

Eu te peço por ela. 

Nesta hora em que as sombras iniciam a escalada de mais uma noite, 

pela sua alegria, pela sua ilusão, 

guarda a mulher em frente do fogão. 

Nesta hora marcada pelo cheiro forte do tempero, 

pela chama quase parada do fogão de gás, 

enquanto eles não chegam dos caminhos da noite, 



 
 

dos perigos do trânsito, e do ódio dos homens, 

que ela tenha calma, que ela tenha paz. 

 

Sobre sua cabeça envelhecida 

estende a Tua poderosa mão. 

E que ela possa ter a alegria da vida 

na hora do preparo da comida, 

em frente do fogão. 

 
 

Gióia Junior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho foi elaborado visando à busca do envelhecimento saudável, pois 

diante do aumento considerável da população idosa em nosso país, e da expectativa 

de vida nesta faixa etária, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem buscado 

possibilidades em prol da qualidade de vida destes, no âmbito mundial. Levando em 

consideração as limitações que podem ocorrer nos campos biológico, social e 

psíquico em decorrência deste envelhecimento, a psicologia nos chama a atenção, 

junto à pesquisa bibliográfica, de teorias que estão relacionadas ao estudo da 

construção deste envelhecimento, a fim de ser elaborado com saúde emocional. Isto 

se dá como um processo, que se inicia na infância, com uma relação de afetividade 

e criatividade. As emoções do individuo vão sendo elaboradas e concretizadas ao 

longo da vida, e através de cada estágio vivenciado, vai ocorrendo o equilíbrio e o 

amadurecimento emocional. Para tanto, a psicologia tem se preocupado com o 

individuo ainda desde a sua infância, e na formação da sua estrutura psíquica, para 

que outrora, no momento de vivenciar o seu pôr do sol, este seja capaz de produzir 

e frutificar, realizando-se através da elaboração e da construção da sua arte, nas 

diversas esferas da vida. Assim como podemos citar alguns idosos que fizeram a 

elaboração da sua historia como uma verdadeira obra de arte, valorizando desde as 

pequenas às grandes realizações. O idoso pode experimentar as novas 

possibilidades que lhes são disponibilizadas, principalmente através das políticas 

públicas, criando e recriando novas expectativas, e administrando o seu momento 

presente, que se faz mais que um presente, com saúde emocional na terceira idade. 

 

 

Palavras chave: Envelhecimento, saúde emocional, criatividade, idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work was done in order to the pursuit of healthy aging, since before the 

considerable increase in the elderly population in our country, and life expectancy in 

this age group, the World Health Organization (WHO) has sought opportunities 

available to quality of life of these, worldwide. Taking into account the limitations that 

may occur in the biological, social and psychological fields as a result of this aging, 

psychology calls our attention, with the literature, theories that are related to the 

study of construction of aging, to be drawn up emotional health. This happens as a 

process that begins in childhood with a warm relationship and creativity. The 

individual's emotions are being developed and implemented throughout life, and 

through each stage experienced, will happening balance and emotional maturity. 

Therefore, psychology has been concerned with the individual even since childhood, 

and the formation of his psychic structure, so that once at the time to experience your 

sunset, this is able to produce and fruit, is performing through the development and 

construction of its art in the various walks of life. Just as we can name a few seniors 

who made the development of its history as a true work of art, appreciating from 

small to great achievements. The elderly can experience the new possibilities 

available to them, especially through public policies, creating and recreating new 

expectations, and managing your present moment, which does more than this one, 

with emotional health in old age. 

 

 

Keywords: Aging, emotional health, creativity, elderly. 
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INTRODUÇÃO 

 

O que seria dos escritores, músicos e oradores se não existisse a arte? 

Segundo Ibsen,“Viver é uma arte”1.  A arte de envelhecer com saúde emocional na 

terceira idade é um fator determinante para ter um envelhecimento saudável, 

vivenciando mais uma etapa da vida e do seu amadurecimento. 

Hoje é possível verificar o aumento considerável da expectativa de vida entre 

os idosos, e esse grupo tem crescido de forma significativa. O envelhecer se dá a 

partir do momento do nascimento, ou seja, em qualquer faixa etária o homem está 

num constante envelhecimento, mas nesta fase o idoso passa a conviver também 

com as perdas, então saber viver com as limitações fisiológicas, afetivas e sociais 

impostas como conseqüência   da própria natureza humana, faz com que o idoso se 

reconstitua dia após dia, no exercício de criar novas expectativas através da sua  

arte, que esta se faz de uma forma muito pessoal, além de ter um papel importante 

no prolongar da vida.  

O processo de envelhecimento tem despertado a atenção da psicologia, e 

diante desta observação este tema foi escolhido com base na busca da superação, 

entre as perdas causadas pelo envelhecimento, onde é possível verificar uma 

redução progressiva das capacidades, e através deste processo os idosos passam a 

ter novos desafios e obstáculos a vencer na sua sobrevivência, e isto requer 

criatividade e habilidade no foco a ser alcançado, como um artista o faz, pois tanto na 

arte como na psicologia a imaginação criativa possibilita ao idoso viver experiências 

que podem ser capazes de produzir o seu bem estar, e à medida que se tem 

consciência do estar dentro desse processo, ter uma atitude criativa significa planejar, 

construir, viver, e realizar-se.  

Neste sentido, Vygotsky (2001, p. 139) considera que o papel da emoção no 

sistema psicológico é tão importante a ponto de afirmar que as emoções, em 

conjunto com o desejo e a necessidade,.constituem uma esfera do psiquismo 

bastante valorizada. Para o autor, “o desenvolvimento criativo, emocional e artístico 

precisa ser estimulado, quando se deseja criar um novo homem”, pois a alegria e a 

criatividade potencializam a força do corpo e também da mente, como parte do 

desenvolvimento humano. Por conseguinte, a velhice se dá como o resultado 

                                            
1
 IBSEN, H. Viver é uma arte. Disponível em www.citador.pt/frases/viver-e-uma-arte-henrik-ibsen-

17500 Acesso em 20.nov.2014. 

http://www.citador.pt/frases/viver-e-uma-arte-henrik-ibsen-17500
http://www.citador.pt/frases/viver-e-uma-arte-henrik-ibsen-17500
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dinâmico de um processo global, de modificações progressivas e incessantes de uma 

vida. (NEWMAN & HOLZMAN, 2002, p. 179)  

Existem alguns questionamentos relacionados a esse tema, pois o que seria 

vivenciar um processo de envelhecimento, que é irreversível, apesar dos avanços da 

ciência, como uma arte e ainda verificar a possibilidade deste idoso ter uma saúde 

emocional, diante da sua realidade, que são bem particulares, onde as suas perdas 

são tão significativas, e essas vão se concretizando e podem levar o individuo a 

vulnerabilidade através de incidências patológicas?2  Para alguns indivíduos, 

segundo Beauvoir apud Siqueira e Silva (2012) “[...] a velhice aparece como uma 

desgraça”, pois nesta ótica só as perdas são ressaltadas. 

Ao abordar esse assunto sobre a “terceira idade”, Peixoto (1998) cita que essa 

expressão surgiu na França, a partir de 1962, com a introdução de uma política 

direcionada à integração social da velhice, pois ao se referir ao “velho” este era visto 

como um ser excluído, sinônimo de incapacidade. Essa visão era passada a partir da 

sua incapacidade para o trabalho e também da sua condição econômica. A 

designação de “idoso” já era restrita aos indivíduos que tinham status social, como 

cargos políticos, e ainda os mais privilegiados. Mas com a criação da Política Social 

Francesa direcionada à velhice, ocorreu o aumento das pensões e 

conseqüentemente o prestígio dos aposentados. O termo “idoso” passa a ser 

utilizado para os textos oficiais. No Brasil essa nova nomenclatura também repercutiu 

positivamente e passa a utilizar o termo em alguns documentos oficiais. 

Posteriormente o termo “Terceira Idade”, que foi criado pela sociedade 

contemporânea. Desde então esse termo descaracterizando a imagem 

discriminatória que era designada às pessoas idosas, tidas como inválidas, e 

passando a condição de pessoas ativas e independentes, com novas perspectivas, 

considerando então idosos como, “velhos jovens”, com idade a partir de 60 anos. 

Juntamente com essa mudança a terceira idade adquire várias conquistas, 

principalmente na área da saúde emocional. Essa conquista tem proporcionado uma 

maior longevidade a esses idosos, que segundo Saldanha (2004, p. 3) é “uma das 

maiores conquistas da humanidade”. Rodrigues e Soares (2006) cita, que a partir dos 

oitenta anos já se pode contemplar uma nova nomenclatura direcionada a esses 

                                            
2
 Segundo as pesquisas apresentadas, cerca de 40% dos idosos acima de 65 anos, no Brasil 

dependem de cuidados para conviver com suas limitações Rev Esc Enferm USP 2014; 48(Esp2):92-
98 
www.ee.usp.br/reeusp 
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idosos, que seria a quarta idade, estes seriam considerados “velhos velhos”. Nesta 

pesquisa bibliográfica, a voz dos teóricos nos leva a uma reflexão psicológica, diante 

das suas abordagens, juntamente com a OMS, que efetua um estudo minucioso e 

humanizado, e têm como objetivo comum contribuir de forma relevante, a fim de 

favorecer a saúde emocional do individuo, em todas as fases da vida, proporcionando 

a construção de novas expectativas, a respeito de si mesmo e do mundo a que está 

inserido, na sua terceira idade. 
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1. O ENVELHECER COMO PROCESSO  

Neste capitulo será abordado os aspectos do envelhecimento dando ênfase a 

estrutura emocional, que se dá como um paralelo ao desenvolvimento, e neste 

processo a importância da elaboração da estrutura emocional é apresentada  em 

cada estágio citado por Erikson (1987).  

Ao falar no envelhecer, abre-se um leque de representações que ocorrem 

como um processo que se faz presente a partir do nascimento de uma criança. 

Porém não é comum cultivarmos essa afirmativa, pois a criança acaba de nascer, 

então segundo as teorias do desenvolvimento, passamos a ter um olhar não 

direcionado ao seu envelhecer, mas à construção do desenvolver da criança, que 

para a psicologia, este é um momento muito importante e delicado na formação da 

personalidade do individuo. Alguns teóricos tais como Freud, Melanie Klein e Anna 

Freud falam do desenvolvimento à luz da infância. Erikson, em sua teoria, relaciona o 

desenvolvimento em sua amplitude, mensurando esse desenvolver até o seu ultimo 

estágio, que ele denominou como  maturidade ou velhice. Nesta abordagem através 

da sua ótica o autor transmite a idéia do envelhecer como um processo de toda a 

vida, que ocorre nos campos: biológico, social e psicológico (SCHULTZ; SCHULTZ, 

2008). 

O envelhecimento biológico segundo Cançado e Horta (2002), está 

relacionado aos aspectos molecular, celular, tecidular e nas funções  orgânicas do 

indivíduo. Neste caso fica em evidência o comprometimento do sistema nervoso 

central (SNC) que é responsável pelas sensações. Neste processo podem surgir 

outras deficiências, como algumas patologias, porém as doenças não são 

consideradas normais, elas podem surgir de acordo com a particularidade de cada 

individuo ou não, entendimento corroborado por Valla (2001) no qual há uma maior 

incidência do surgimento de doenças produzidas pela falta de saúde emocional. 

Neste sentido, é possível verificar que a origem das doenças pode estar relacionada 

a vários fatores, porém a vulnerabilidade das emoções pode favorecer de maneira 

significativa ao adoecimento. Sobre este viés, o autor reforça a idéia da importância 

de cultivar a saúde emocional para favorecer o equilíbrio de uma vida saudável.  

O aspecto social do envelhecimento, ocorre através da visão e da cultura de 

dada sociedade em relação ao seu idoso, como diz Alves (2013) “Um psicanalista 

sensível à arte diria que [...] a própria vida do artista aparece refletida, [...] como 
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Narciso”. A própria sociedade que antes valorizava o individuo pela força de seu 

trabalho, jovem e produtivo, na velhice ele se depara ante as suas incapacidades. É 

diante do espelho social que o individuo se percebe, como relata Alves (2013), que se 

descobre idoso através da ótica da jovem, e através dela, ele se vê, pois, a moça que 

parece bela e formosa, representa a sua sociedade. Mas como um paradoxo, a 

nossa sociedade tem proporcionado alguns benefícios e direitos aos idosos a partir 

dos 60 anos, através do Estatuto do Idoso3, e este idoso por sua vez, tem participado 

economicamente de forma ativa no orçamento familiar4, através da estabilidade 

financeira, dentro da realidade da classe social em que está inserido. 

O envelhecimento psíquico é construído a partir da incapacidade de elaborar 

emoções positivas e afeta as relações cognitivas, intelectuais, afetivas. Segundo 

Erikson (1987) em sua teoria, o desenvolvimento está relacionado a oito estágios, e 

estes vão se modelando emocionalmente na estrutura humana ao longo da sua 

história: 

- 1ª Idade – Oral-sensorial - (0 a 18 meses), focaliza a confiança do bebê ao 

relacionar-se com mãe, pois ali vai se estabelecendo um vinculo, ao ser embalado 

ele se deleita e sacia sua fome, a sensação de proteção é uma constante, isso vai 

levando-o a sentir-se amado, confortável, protegido e seguro durante todo o tempo 

produzindo a esperança, porém a falta destes cuidados pode leva-lo a desconfiança, 

fruto uma sensação de insegurança. 

- 2ª Idade – Muscular-anal – (18 meses a 3 anos), a criança vai construindo a sua 

autonomia através do encorajamento que recebe, ela se sente auto-suficiente, capaz 

de resolver suas próprias questões, pois ela percebe que pode controlar o seu 

espaço. Nesta fase ela passa a controlar o seu organismo, e também a dominar os 

seus desejos, e a realização de suas vontades, porém se não for encorajada e 

receber excessiva proteção, incorporando o sentindo incapacidade de se controlar, e 

de depender sempre do outro, e de se expor colocando suas idéias e capacidades, 

dependendo sempre da afirmação do outro, ela estará cultivando a vergonha e a 

dúvida.  

                                            
3
 LEI N.º 10.741, DE 1.º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 

providências.  Art.1º - É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
4
BRASIL. Ministério da Saúde. Grupo Hospitalar Conceição Promoção do envelhecimento saudável: 

vivendo bem até mais que 100! Cartilha do usuário. Porto Alegre: Hospital Nossa Senhora da 
Conceição, 2009. 
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- 3ª Idade – Locomotora-genital – (3 a 6 anos), desenvolve a iniciativa da criança, na 

busca da capacidade, onde vai realizando atividades na busca de alcançar o seu 

objetivo, mas o não desenvolvimento desta poderá leva-la a culpa.  

- 4ª Idade – Latência – (6 a 11 anos), marca a diligência, pois nesta etapa a criança 

tem um despertar para estar ajudando e cooperando com as atividades, ela está 

desenvolvendo as suas competências, e vai se identificando, mas o não incentivo 

poderá leva-la a sensação de inferioridade.  

- 5ª Idade –Adolescência – (12 a 18 anos), o adolescente esta formando a sua 

identidade do ego, ali ele é estimulado e se posicionar na vida, no que é ou no que 

quer ser. Neste despertar do ego, ele desenvolve a fidelidade, porém se não 

vivenciada essa fase de forma natural, isso o levará a confusão de papeis, onde a 

insegurança poderá ser uma constante.  

- 6ª Idade – Jovem adulta – (18 aos 24 anos), o jovem desenvolve a intimidade 

através da capacidade de entregar-se ao amor, a sexualidade, firmar vínculos sociais, 

e o não se desenvolver o levará ao isolamento provocado pelas dificuldades no 

relacionar-se com as pessoas. 

- 7ª Idade – Adulta- (25 a 55 anos), é chamada de idade adulta, nela há o 

desenvolvimento da generatividade5, a criatividade pode ser vista em varias áreas da 

vida onde o cuidado estará presente na realização de suas atividades, porém ao 

contrario na vertente negativa, pode ocorrer a estagnação, a improdutividade. 

- 8ª Idade – Maturidade e velhice - acima de 55 anos6, chama-se de etapa da 

maturidade, nela corre a integridade do ego, ou seja, ela expressa a satisfação da 

vida, é marcada pela sabedoria, porém o seu fracasso pode produzir o desespero, e 

o medo da morte. 

A cada idade o individuo passa por um processo de adaptação, e a cada etapa 

exposta ele sofre as exigências impostas pelo ego e pelo meio em que vive. Erikson  

apud Schultz; Schultz (2008), denominou essas etapas como estágios, que podem 

ser compreendidas ao um ritual. Porém o processo deste desenvolvimento ocorre 

numa dinâmica centrada na individualização que envolve questões relacionadas às 

experiências vividas de cada indivíduo.  

                                            

5
 “Preocupação com as próximas gerações” (SCHULTZ; SCHULTZ, 2008, p.212) 

6
 De acordo com o Estatuto do Idoso citado anteriormente, em nosso país a pessoa é considerada 

idosa a partir dos 60 anos. 
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O Desenvolvimento emocional tem um papel fundamental na estrutura da 

formação do individuo, e este se faz presente desde o inicio da sua história. Segundo 

Winnicott (2001), o desenvolvimento emocional se dá desde a formação do individuo, 

quando as fundações relacionadas à saúde mental vão sendo elaboradas, evoluindo 

através de um processo natural e gradativo, buscando e conquistando, a sua 

independência. Neste processo, a mente vai registrando e armazenando as 

informações que vão sendo vivenciadas, e assim estarão compondo o seu repertorio 

comportamental, pois as sensações percebidas no ambiente, ou mesmo as sentidas, 

vão construindo a base da personalidade do individuo. Quando a criança percebe 

que seus desejos são atendidos, que lhe é dispensada uma atenção, ela cria em si 

uma satisfação de plenitude e contentamento, que estará contribuindo de forma 

positiva para sua formação. Isto ocorre em função de uma relação estabelecida entre 

a mãe e a criança, o que vai favorecer para que seja criado um vinculo de confiança 

prazeroso, que aliado a uma atitude espontânea, produzirá uma função motivadora 

que conduzirá a criança no caminho de um processo criativo e dinâmico no seu 

desenvolver. Por outro lado, a criança, que é pura sensação, está vivendo um 

momento de reconhecimento do mundo ao qual está inserida. Quando ela se sente 

insegura e desprotegida, os prejuízos constituídos ali poderão resultar na falta de 

equilíbrio emocional no curso da sua história, pois tal insatisfação pode levar a uma 

perda significativa da sua afetividade, e com isso ter as suas emoções e os seus 

sentimentos afetados. Toda essa manifestação envolve atenção, carinho, respeito 

que lhe é oferecida, em síntese significa amar. Segundo Winnicott (2001) “o amor 

significa existir, respirar [...], apetite[...], contato[...]”. Esse sentimento forma uma 

combinação harmoniosa em tudo que possa ter relação com a criança, produzindo 

um bom funcionamento do individuo. A luz da psicanálise, ao receber esses cuidados, 

a criança vai registrando e introjetando7 essas emoções de forma positiva, e nisto vai 

favorecendo a sua maturidade emocional. Winnicott (2001), como um psicanalista, 

ressalta que ao estudar o desenvolvimento emocional do individuo é possível 

perceber que a criança compartilha uma vivencia íntima com a mãe, e esse 

relacionamento estende-se também à família que estará compondo a base da sua 

estrutura emocional. Ao longo do desenvolvimento infantil, a convivência familiar é 

marcante, e quando nessa família um dos seus genitores é portador de uma psicose, 

                                            
7
 É um mecanismo no qual o elemento exterior passa a compor o interior do individuo. 
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e a criança participa desse ambiente, o seu desenvolver saudável pode vir a ser 

comprometido, pois essa patologia, geralmente, é gerada em função de uma 

delinqüência infantil, e existem vários fatores, como desenvolver um comportamento 

anti-social, entre outros, que podem contribuir para que a sua estrutura passe por 

essa dificuldade.(WINNICOTT, 2002). 

Segundo Winnicott,(2001), não é possível afirmar que um idoso é maduro 

simplesmente porque é um idoso. Ele alcançara a maturidade a partir da suas 

próprias  experiências vivenciadas no decorrer da sua vida : 

 
[...] o infante sadio de três anos tem a maturidade de três anos; o 
adolescente sadio é um adolescente maduro, e não um adulto 
precoce[...] isto é, todos os estágios maduros anteriores, [...] toda a 
historia do desenvolvimento emocional (WINNICOTT, 2001, p.128). 
 
 

Essa maturidade é desenvolvida passo a passo, dentro de cada fase a que 

estará inserido, favorecendo o individuo desde a infância até a terceira idade, a fim 

de que este tenha um equilíbrio emocional que estará proporcionando um 

envelhecimento saudável, pois segundo Jung (1986, p.24): ”O que há muitos anos 

atrás já existiu na alma, continua de qualquer modo a existir nela, ainda que oculto 

sob compensações que pareçam ser de natureza completamente diferente”.  

Não importa a fase da vida em que o individuo esteja inserido, o que foi 

introjetado na sua estrutura emocional continuará sempre presente no inconsciente, 

podendo fluir através da sua essência a qualquer momento.  Winnicott (2001) afirma 

que “o não desenvolvimento saudável e a imaturidade são elementos que caminham 

juntos”, pois para que haja um bom andamento, ambos devem caminhar lado a lado. 

Toda a bagagem de conhecimentos e emoções, tanto positivas quanto negativas, 

adquiridas desde a infância, se faz presente no decorrer da vida do individuo. 

Segundo Jung (1986, p.49), “Os vestígios da alma infantil constituem no adulto tanto 

o que ele tem de melhor, como tem de pior“. A partir do impacto do envelhecimento, 

como se faz necessário fortalecer as emoções alegres, Espinosa (1957) ressalta a 

importância de se sentir alegre, pois é o sentimento que possibilita a maior 

capacidade de existir, e a tristeza, segundo o autor, é o resultado da incapacidade. As 

emoções tem um papel fundamental no envelhecimento saudável.  

 

[...], nenhum sentimento pode permanecer indiferente e infrutífero no 
comportamento (...). Toda emoção é um chamamento à ação ou uma 
renuncia psíquico e orgânico da reação emocional se estendem a todas as 

 



20 
 

funções psicológicas superiores iniciais em que se produzem, surgindo uma 
nova ordem e novas conexões. (VYGOTSKY, 2001, p. 139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2. VIVENDO AS EMOÇÕES COM CRIATIVIDADE 

 

Este capítulo tem como objetivo realçar aspectos singulares relacionados a 

velhice no que consiste o individuo dentro da sua vivencia. Será possível conhecer 

algumas abordagens que são citadas a partir da criatividade no viver esse momento 

de maneira tão prazerosa.  

Na transição da idade adulta ou da chamada “meia idade”, para a terceira 

idade, é possível que algumas expectativas venham aflorar ao sentir-se “velho”, e 

neste impasse podem ocorrer algumas sensações de perda, que podem até provocar 

uma crise em relação à sua própria identidade. Segundo Firmino (2006), neste 

momento se inicia a senescência8, que ocorre dentro do processo de 

envelhecimento, como um perfil fisiológico e que pode afetar as capacidades mentais 

do idoso, pois vai ocorrendo um desequilíbrio homeostático. Os indivíduos que são 

expostos ao estresse físico ou mental, podem evoluir para um quadro da disfunção 

da homeostase, que se resulta da sobrecarga funcional. Através desse processo 

ocorre um declínio da reserva funcional, que dá suporte a sobrecarga da função 

neural. Esse processo pode evoluir causando o comprometimento do sistema 

imunológico. É um processo caracterizado pelas alterações fisiológicas, biológicas, 

psicológicas e anatômicas que são vinculadas a uma desorganização das células, 

porém o individuo que teve um amadurecimento gradual ao logo da vida, tem a 

probabilidade de vivenciar esse momento com sabedoria, de maneira que pode 

alcançar uma maior longevidade. Segundo Freud (1916) O tempo vai deixando suas 

marcas, e a beleza vai se esvaindo ao longo do mesmo, pois na concepção do autor, 

o ser humano pode ser comparado a uma perfeita obra de arte, ele ainda discorre 

sobre a mesma dizendo: ”[...] a beleza da forma e da face humana desaparece para 

sempre [...] Uma flor que dura apenas uma noite nem por isso nos parece menos 

bela. ” (FREUD, 1916, p.319). O autor fala da beleza que há na vida como uma obra 

de arte que vai se modelando, e conquistando a sua valorização, e após essa 

conquista, ela não perde o seu valor. Neste sentido, Costa (2004) infere que a 

imagem corporal passa por modificações, e o rosto liso e jovem vai sendo 

remodelado pelo tempo, onde surgem as rugas. Já Pretat (1997) acata o 

entendimento de que no envelhecimento a criatividade pode fluir como um manancial 

                                            
8
 “Senilidade, envelhecimento” (RUY, 2003, p.803) 
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de novas possibilidades. Segundo Tavares (2002), o idoso que é resignado, ele pode 

vir a se deparar com as limitações, tanto físicas, como sociais, familiares ou até 

mesmo pessoais, e ainda assim, ser capaz de superá-las, pois com determinação e 

criatividade, é capaz de sobrepor-se ao problema, o que o impulsionará a vencer os 

obstáculos. E neste contexto ele visualiza o problema e tem uma percepção das 

dificuldades, porém ele acredita que pode superá-las, tornando-se transformador. 

Então diante de um olhar minucioso a respeito de si mesmo e da valorização pela 

vida (SALDANHA, 2004), o idoso que exerce a sua criatividade, tem uma nova 

perspectiva, ele passa por essa fase com um comportamento positivo, ele trabalha o 

seu bem-estar. Assim ele se permite ter uma visão prazerosa a respeito do 

envelhecer, o que infere Alves (2013, p.24.) ”o amor é uma entidade poética”. Levado 

por este sentimento, o idoso inicia uma relação consciente, mas amorosa com a 

terceira idade. 

 

Primeira premissa: eu sou velho [...], segunda premissa: a velhice é a tarde 
imóvel, banhada por uma luz antiqüíssima; a metáfora poética assim o 
declara. Terceira premissa: essa tarde imóvel me encanta, é bela. 
Conclusão: a velhice é bela como a tarde imóvel. (ALVES, 2013, p.25). 
 
 

Alves (2013) comenta que ao refletir sobre a beleza do momento que está 

situado na sua história, sentiu uma profunda alegria, pois ele percebe que pode falar 

sobre o findar da vida, sem que haja nenhum constrangimento, pois na sua visão o 

envelhecer é algo comum, tanto na sua vida, quanto para outros indivíduos, e que 

com muita naturalidade, de forma suave e sóbria, ele pode vivenciar esse momento, 

pois viver com criatividade é uma arte elaborada e vivenciada pelo próprio autor, e a 

psicologia tem um olhar criativo e dinâmico que é compartilhado na terapia. É 

possível visualizar o passado como uma realidade vivida e se posicionar no momento 

presente, com a certeza de que este é o tempo de viver, porque o estar vivo e ter o 

mínimo de lucidez para vivenciar todas as emoções é gozar de um bem maior.  

O idoso de hoje se constitui através da criança que foi ontem. Segundo 

Winnicott (2006) ele vai carregando em si toda a bagagem de sua trajetória de vida, e 

na composição deste repertório o seu emocional traz consigo o somatório de suas 

vivências que foram construídas, ainda na infância, de forma primitiva, elaborando 

um vinculo afetivo através de uma relação criativa e intensa no seio da sua mãe, 

adquirindo a capacidade de criar e recriar as sensações.  
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O individuo não é um objeto, mas sim um ser vivente cuja existência precisa 

do cuidado e da atenção do outro. A base da estabilidade emocional depende dessas 

experiências iniciais, principalmente no seu desenvolvimento emocional. 

Segundo Costa (2004), ao chegar na terceira idade o individuo percebe as 

mudanças que estão ocorrendo na sua imagem corporal, e isso o leva a uma reflexão 

acerca dos fatores emocionais. É nesse contexto que o ter equilíbrio traz uma 

aceitação do ego e a sua satisfação. Neste momento é importante deixar fluir o que 

ele cultivou de melhor em sua existência; é um momento em que a sua capacidade 

de discernimento se faz cada vez maior.  Segundo Winnicott (2006), é resgatando e 

trabalhando a criança interior, no deixar fluir as emoções através das diversas formas 

de expressões artísticas e criativas, é que somos capazes de encontrar o verdadeiro 

self. 

 

O brincar tem lugar no espaço potencial entre o bebê e a figura materna. 
Brincar desenvolve-se no espaço potencial de acordo com a oportunidade 
que o bebê tem de experienciar separação sem separação, e sua iniciação 
está associada com a experiência do bebê em desenvolver confiança na 
figura da mãe. (ABRAN, 2000, p. 226). 
 
  

A psicologia, através da arteterapia, proporciona ao idoso, através do contato 

consigo mesmo, o despertar a criança que existe dentro de si.  Segundo a 

Associação Americana de Arteterapia (AATA)9, a sua prática produz saúde e 

proporciona o bem-estar, trabalhando os traumas e os sintomas estressantes que já 

foram vivenciados por este no decorrer de sua existência, e assim ela estimula o 

individuo, a fim de que este descubra a satisfação no seu criar. A exemplo disto, 

podemos considerar a história do escritor Manoel de Barros, que aos 90 anos de 

idade se vê retornando a sua terna infância, e assim ele se renova. Em seu poema 

“Enunciado”, o escritor cita: “Agora eu passo a brincar às minhas horas com palavras” 

(BARROS, 2004, p.57).Gilbert Garcin10, aos 65 anos deixou os seus negócios e se 

dedicou a criar fotos e filmagens, e tem o seu trabalho reconhecido. Aos 85 anos, 

Rogers declara: “ao trabalhar com indivíduos e grupos, minha visão positiva da 

                                            
9
 AATA – THE AMECICAN ART THERAPY ASSOCIATION. Definition of Art Therapy. Disponível em 

<http://w.w.w.artherapy.org/. Acesso em 20, out.2014. 
10

 Gilbert Garcin, nasceu em 1928, na França. Disponível em 
,<http://www.bonslivrosparaler.com.br/gilbert-garcin-um-fotografo-encantador > Acesso em 
10,jun.2015. 

 

 

http://www.bonslivrosparaler.com.br/gilbert-garcin-um-fotografo-encantador
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natureza humana reforça-se continuamente” (ROGERS, 1987, p.118). Por outro lado, 

Alves (2013) também cita em sua obra a alegria de voltar a ser criança, para o autor, 

dentro de um idoso, sempre haverá uma alma terna, inocente que trará à lembrança 

a presença de sua infância. 

 

Mas a melhor coisa que pode acontecer na velhice é voltar a ser criança [...] 
o objetivo da vida não é a utilidade. É a feliz inutilidade do brincar [...] viajar, 
chupar sorvete, conversar, ver livros de arte, escrever, sonhar, cantar... e 
acima de tudo, brincar com as crianças. (ALVES, 2013, p.83). 

 

O autor ainda faz menção a Picasso11, que segundo Alves (2013), sempre foi 

criança. Ele era criativo, produzia e reproduzia a arte, era um verdadeiro artista, 

porém ao passar dos anos, ao passo que estava envelhecendo, ele fez emergir a 

criança que existia interiorizada em si, aflorando com mais intensidade no seu dia a 

dia. Ele Pintou na vida e também nas diversas telas, deixou um legado que por 

gerações encanta o mundo. Aos 87 anos, produziu em sete meses uma série de 347 

gravuras recuperando os temas da juventude, como “Alegria de Viver. ” Picasso veio 

a falecer aos 91 anos de idade, e através da beleza da sua arte, permanece 

transmitindo a sua alegria por estar vivo. Nesta mesma linha de entendimento, para 

Alves: 

 
A alegria está muito próxima. Mora no momento. Nós perdemos porque 
pensamos que ela virá no futuro, [...] E ela não chega porque a alegria não 
mora no futuro, mas só no agora.[...] A alegria mora muito perto. Basta 
esticar a mão para colhê-la, sem nenhum esforço. (ALVES, 2013, p.157-
158). 

  

Na busca por uma criança interior, que ficou perdida ao longo da construção 

de sua historia na terceira idade, Jung (1963) vai fazendo suas descobertas e 

também percebe que nesse momento há certo desprendimento na fala do idoso. 

Este aos poucos vai liberando suas ideias, pois na velhice o inconsciente vai 

emergindo gradativamente, de forma natural, e segundo Pretat (1997), suas idéias 

vão se concretizando e se tornando mais corajosas em afirmar sua diversidade, 

ousando ser extravagantes e ajustando a sua opinião pessoal. Segundo Alves 

                                            
11

 Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María Cipriano de la Santísima Trinidad 
Ruiz y Picasso, foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, poeta e dramaturgo. Considerado um dos 
maiores artistas do século XX. História, imagem e narrativas.No 16,abril/2013ISSN 
18089895Disponível em http://www.historiaimagem.com.br acesso em 01, jun 2015. 

 
 

http://www.historiaimagem.com.br/
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(2013), Albert Camus, leitor de Nietzsche, também afirma que neste momento é que 

o individuo demonstra ter a coragem para colocar suas idéias, sem se importar com 

os danos que pode causar. Mas em contrapartida, essa fase pode ser marcada 

também por um tempo de demonstração de muita sabedoria, diz Alves:  

 
Acho que fiquei um pouco mais sábio. Sábio não é quem sabe mais que os 
outros [...] é aquele que saboreando os sabores ajuntados, se dá conta de 
que muitos deles não têm gosto [...] o sábio diminui saberes [...] Os saberes 
essenciais são aqueles que nos ajudam a viver. (ALVES, 2013, p.79).  

 

Jung sempre buscou avaliar e ampliar os seus conhecimentos, tanto de si 

mesmo e também dos outros. Enquanto se debruçava nos estudos, o mesmo 

adquiriu um vasto conhecimento, mas na sua visão, para a absorção deste, é 

necessário que a alma esteja envolvida. Neste processo o individuo vai elaborando e 

criando estratégias para realizar as suas funções (JUNG, 1963, p.96). Com esta 

visão, aos 70 anos de idade, o autor ainda concebeu obras importantes e nelas ele 

expõe os seus pensamentos e experiências vividas. 

 

É impossível constatar um valor [...] não posso julgar a vida ou a mim 
mesmo. Sei apenas que nasci e que existo[...] Exprime o que sinto em 
minha idade avançada [...] uma limitação, um estranhamento. E, no entanto, 
acrescentou em mim tantas coisas. (JUNG, 1988.p.p.309 –310). 
 

Ele faz uma auto-reflexão sobre a sua trajetória de vida, e nesta trajetória as 

mais variadas experiências que vivenciou, foram introjetadas em si mesmo, através 

das funções auditivas, visuais, olfativas, gustativas, táteis, sinestésicas como os 

elementos da natureza e como parte dela vão sendo vivenciadas no homem, que 

nos faz lembrar a sua primeira fase da vida, e as mesmas passaram a fazer parte 

dele. Ele relata como se sente e vê em sua velhice. 

 
Na velhice deixamos que as lembranças se desenrolem diante do olho 
interior e encontramo-nos a nos mesmos através das imagens interiores e 
exteriores do passado, é como se fosse a preparação para a existência [...]. 
(JUNG, 1961/1988, p.277) 
 

O autor lembra-se da sua infância, e em suas brincadeiras, ele menciona uma 

construção e diz: “Essa lembrança emerge acompanhada de uma certa emoção [...] 

aqui há vida! O garoto anda por perto e possui uma vida criativa que me falta”. Jung 

(1963, p.154). Ele sente a saudade da infância, da forma como brincava, da 
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ingenuidade infantil, e aquela atividade lhe enchia de prazer. Sempre que se sentia 

angustiado, ele expunha as suas emoções através da sua criatividade, utilizando-se 

da  arte de pintar, esculpir ou mesmo escrever  e assim as suas fantasias eram 

concretizadas através das construções que elaborava, e ele perguntava a si 

mesmo,”mas afinal o que estou fazendo? [...] O que fazes é arte”(JUNG, 1963, 

p.164). 

 Jung usa a figura de uma escada, e faz uma relação entre esta figura e a 

vida, estando ele no alto, no findar da sua escalada. Para o autor, é algo singular e 

prazeroso, para aqueles que como ele conseguiram chegar, estar no alto, pois poder 

olhar e vivenciar os novos momentos, que podem até parecer difíceis, mas faz com 

que o tempo, as emoções tenham um valor muito especial, e assim diz o autor: 

 
O grande vento do cume sussurra com maior veemência. Os últimos 
degraus são os degraus mais belos e preciosos, pois produzem aquela 
plenitude pela qual nasceu a essência mais intima da pessoa. (JUNG, 
1972/2002.v1, p.407) 

 

Jung era um homem dotado de uma sensibilidade, mas ao se sentir próximo 

da sua partida, ele expressa o medo da dor da morte, faz um balanço e lembra de 

suas perdas, mas aos 78 anos ele ainda expressa suas emoções através de suas 

obras, construindo suas teorias com as lições da própria vida, e ainda lúcido, um ano 

antes de morrer expõem a sua arte (JUNG, 1984). 

O autor ainda nos leva a pensar sobre a vida como um dia de sol, que pela 

manhã ilumina a imensidão, produzindo luz e calor. A presença da estrela maior é 

notável porque quanto mais altivo e imponente, sua luz alumia realçando as cores 

da vida, mas ao chegar a tarde, parece se dissipar a luz e o calor, e não é mais 

possível contemplar sua beleza. A velhice se constitui na história da humanidade, e 

em face ao seu entardecer, ela por si mesma nos trás a lembrança que no seu 

amanhecer foi criança (JUNG, 1984, p.787).  

Segundo Damásio (2000), as emoções resultam de sentimentos que foram 

internalizados e que se exteriorizam em ações. A saúde emocional é uma resposta 

positiva em relação ao bom funcionamento do individuo, seja no seu estado 

neurológico e fisiológico, ela se constitui como uma resposta ao estimulo a que foi 

provocada. 
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3. DESCOBRINDO NOVAS POSSIBILIDADES. 

 

Neste capítulo, podemos destacar as possibilidades geradas pelo idoso,  pela 

sociedade, e também através daquelas estão sendo disponibilizadas através das 

políticas públicas,  pois a busca da sua prática permite com que este possa se 

despertar para vivenciá-las de maneira prazerosa, pois nesta fase da vida é possível 

ter um viver mais saudável, quando se tem um olhar voltado para as novas 

possibilidades em que esse idoso dispõe. Para. Vygotsky (2005), as possibilidades 

de atuação do individuo estão ligadas à imaginação, ou seja, a forma com que ele vê 

essas possibilidades, portanto os homens só vão alcançar a liberdade se forem 

criativos. Azambuja reconhece que,  

 
Quando existem no indivíduo determinados potenciais latentes, há 
motivações constantes para exerce-los, já que se manifestam através de 
necessidades interiores por uma mais plena e significativa. Ao utilizar as 
suas potencialidades, seja no trabalho ou em diversas circunstâncias e 
fazeres, o homem configura sua vida e lhe dá um sentido. Quando a 
pressão por ausência de perspectivas se torna muito forte, há um 
enrijecimento dos processos de criação caracterizados pela repetição dos 
padrões antigos e dificuldades para mudanças. Conformismo e falta de 
flexibilidade são sintomas que podem ter se originado em impulsos 
inovadores reprimidos na historia de cada um. Esses problemas tendem a 
se agravar na velhice, por falta de estímulos e oportunidades. Torna-se 
então necessário mobilizar os processos criativos, na tentativa de amenizar 
e mesmo anular possíveis sentimentos de estagnação ou conformismo na 
terceira idade, trazendo à vida novas expectativas e possibilidades 
(AZAMBUJA, 2005, p.3).  

 
   

Segundo Fraeman (1993, p,30) “chegar à velhice  com   saúde, é um   

privilegio    de poucos, devido ao somatório de situações  desgastantes ao longo da 

vida”, mas segundo a OMS, “saúde é o estado  de completo bem estar físico, 

psíquico e social e não meramente ausência de doença ou enfermidade” (1947 apud 

SILVA  et al, 2007, p. 145), É possível verificar que esse conceito é muito mais 

amplo, pois ele abrange todos os aspectos da vida, ou seja, tudo que está 

relacionado com individuo em função da sua existência. A Organização das Nações 

Unidas (ONU), por meio da OMS, criou em 2006, o chamado: “Pacto Pela Vida” 

(PPV), relacionou seis prioridades de vida, uma delas é a saúde do idoso, pois 

envelhecer com qualidade de vida é um grande desafio nos dias de hoje. A bíblia diz: 

“[...] Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. ” (Sl. 92:12-14). É 

possível entender que neste tempo o idoso ainda pode ser produtivo, e pela 

bagagem de experiências vivenciadas e também pelo desejo de realizar seus 
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sonhos, este idoso pode construir e executar tarefas mais elaboradas através da sua 

dedicação. Jung (1963) diz: “Sinto-me contente de que minha vida tenha sido aquilo 

que foi, rica e frutífera”. Na visão do autor, o individuo que se faz produtor no 

decorrer da vida, ainda tem grandes possibilidades de produzir na terceira idade, 

com menos ou mais intensidade, isso depende da sua habilidade e criatividade, que 

é algo pessoal. A perspectiva de vida somada as possibilidades geradas através de 

uma saúde emocional e da religiosidade também pode proporcionar uma maior 

longevidade. 

No âmbito social, através de suas conquistas o idoso tem adquirido seu 

espaço e assim garantidos alguns beneficio. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), existem no Brasil, aproximadamente, 20 milhões de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e segundo as estatísticas da OMS, 

em 2025, haverá um aumento significativo em relação ao grupo de idosos no Brasil, 

possivelmente ele ocupará o 6º lugar numa estatística, em relação ao contingente 

populacional de idosos no mundo, e a perspectiva é de que tenha cerca de 32 

milhões de pessoas com no mínimo 60 anos de idade. Diante desse contexto, o 

Estatuto do Idoso tem contribuído para a garantia dos direitos do idoso. Através do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que viabiliza  o atendimento e 

assistência a este, através dos Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS)12 que se constituem em seus municípios, assistindo a estes de acordo com 

suas demandas, e ainda  promovendo uma assistência psicológica, direcionada por 

um psicólogo, que executa intervenções, e estimula o equilíbrio emocional do idoso, 

através da Assistência a Pessoa Idosa (API), esse atendimento é caracterizado por 

idosos usuários, que vivem num contexto economicamente menos favorecido, mas 

que vivenciam a sua própria realidade, como o poeta Gióia Junior13 menciona em 

seu poema, “Uma mulher na frente do fogão”.  

O fundo de aposentadoria e pensões, promove o seu sustento, e a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), tem como objetivo fazer com que o 

cidadão venha se sentir como tal.  

                                            
12

.CRAS, é uma unidade publica da política de assistência social de base municipal, localizada em 
áreas com maior índices de vulnerabilidade e risco social, destinada a prestação de serviços e 
programas socioassistenciais de proteção social básica as famílias e indivíduos. 
12

.Foi um político reconhecido, radialista, jornalista, professor e escritor. ‘Poemas em feitio de oração”  
(GIÓIA JUNIOR, 1974, p.p.35-37)Disponível em 
<http://www.letras.com.br/ - !biografia/gioia-junior> Acesso em 01 jun.2015. 

http://www.letras.com.br/#!biografia/gioia-junior
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 De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)14, o idoso acima 

de 65 anos que não tem renda, é concedido o beneficio de um salário mínimo. Hoje 

em nosso país, a execução dessas políticas também tem favorecido para que o 

indivíduo alcance um envelhecimento ativo e emocionalmente saudável. Segundo foi 

estabelecido no Plano Plurianual (PPA) de 2012-2015 (BRASIL, 2011, p.134) “A 

pessoa idosa também será foco da atenção integral por meio do estímulo ao 

envelhecimento ativo. Em relação às condições de saúde mental da população.” 

Através das aposentadorias, dos fundos de pensões ou ate mesmo por 

continuarem no exercÍcio de suas atividades, o idoso contemporâneo conquistou uma 

certa estabilidade financeira, que nem sempre é satisfatória, mas que contribui de 

forma significativa no orçamento e na renda familiar, e isto reflete de forma direta 

também na economia do país15.  

A Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI)16 proporciona ao idoso a 

possibilidade de estudar e adquirir novos conhecimentos a nível superior, através dos 

diversos cursos que são oferecidos. 

O governo instituiu “o dia do idoso”17, a fim de mobilizar ações que venham 

favorecer o idoso, objetivando o chamamento da sociedade à uma atenção especial 

sobre a sua realidade. E, entre outras conquistas, ele se deparou ante a 

informatização, passando a ter acesso a tecnologia. Segundo Peixoto (2005, p.57), 

“As Novas Tecnologias, sempre estiveram associadas à modernidade, [...] 

contrastando com o velho”. Segundo o autor, vários estudos já têm sido realizados 

sobre o assunto, pois está é uma realidade que se faz cada vez mais presente na 

vida ativa do idoso. 

Dentro das políticas publicas, o idoso também dispõe de uma atenção 

diferenciada, tendo novas possibilidades citadas no planejamento do governo, 

                                            
13.Estatuto do Idoso. Art.34, da Lei Orgânica de Assistência Social. 
15 Na esfera federal, pela gestão e financiamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pela 

Renda Mensal Vitalícia (RMV), que beneficiaram em 2010, com 1 salário mínimo mensal, cerca de 
3,4 milhões de pessoas com deficiência e idosos sem meios de prover sua própria manutenção ou de 
tê-la provida pela família. (BRASIL, 2011 p.138)  
16

Através da Lei nº11.433 de 26 de dezembro de 2006, no Art.1º. Neste dia os órgãos públicos devem 
promover atividades no âmbito social, a fim de valorizar o idoso.CEISS MANIFESTA. Disponível em 
<http://www.cfess.org.br/arquivos/dianacionalidoso.pdf> Acesso em 02 jun.2015. 
 
16

 A UNATI, foi criada em 8 de março de 1994, a fim de possibilitar ao idoso um maior conhecimento 
acadêmico, através de cursos, para que esses pudessem trocar experiências e saberes com os 
jovens através de oficinas, palestras e disciplinas durante a graduação, que são oferecidas 
semestralmente.  
 

http://www.cfess.org.br/arquivos/dianacionalidoso.pdf
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através do Sistema Único de Saúde (SUS), que dentro da sua proposta, busca 

oferecer um tratamento diferenciado ao idoso, principalmente aos que tem dificuldade 

de locomoção, com o objetivo de oferecer assistência medica em seu domicilio. Hoje, 

já existe uma assistência médica direcionada aos idosos, bem como na psicologia. A 

ciência tem evoluído nos estudos das diversas patologias que podem afetar o idoso, 

que antes eram intratáveis. A farmacologia18 também tem realizado vários avanços, 

contribuindo de forma sustentável para o controle e buscando a cura de doenças, 

como a hipertensão, o diabetes, Parkinson, Alzheimer...  Esses elementos, têm 

proporcionado condições favoráveis à saúde do idoso, bem como o Viagra (Citrato de 

Sildenafila)19, que estimula e possibilita um tempo maior de ereção aos homens que 

podem ter disfunção erétil20. 

Segundo dados do IBGE (2013)21, nas regiões urbanas tem sido crescente o 

numero de mulheres que tem alcançado a terceira idade, tendo em vista alguns 

fatores, como a busca de assistência medica com maior freqüência, em relação aos 

homens. Os diversos profissionais de saúde, dentro da sua especialização, também 

têm contribuindo para a melhoria de saúde do idoso, dentro dessa estimativa, bem 

como a psicologia. 

Todos esses elementos já citados, contribuem para que a saúde emocional 

seja uma realidade na vida do idoso, porém: a busca através das atitudes, dos 

pequenos gestos, que no decorrer da mesma, elas passaram despercebidas, sem um 

significado específico. Como hoje, podem oferecer e sentir à afetividade através das 

pequenas coisas que constituem a vida, como: a troca de olhares, o respirar, se 

fizeram tão importantes, pois as emoções que fluem através do contato, quer seja 

consigo mesmo ou com expressões que o façam ter momentos de alegria e 

contentamento. Segundo Vygotsky, (1993, p. 438). ”As possibilidades de atuar com 

liberdade, surgem na consciência do homem”. O sentir-se vivo, desfrutando da sua 

autonomia, tendo consciência das limitações, mas também das suas potencialidades 

                                            
18

 “Ciência que estuda as drogas, suas fontes (...) Parte da medicina que estuda os medicamentos 
sob todos os aspectos”. (RUY, 2003, p.360) 
18.

Este medicamento é indicado para pacientes que tenham disfunção erétil, e que tenham dificuldade 
de mantê-la. Seu uso, favorece o desempenho das atividades sexuais em indivíduos que venham 
apresentar dificuldades nesse contexto. Disponível em 
http://www.araujo.com.br/arquivos/ids1941504/Bula00000000003642.pdf  Acesso  em 11 mai.2015. 
 
20

 SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA (SBU). II Consenso Brasileiro de Disfunção Erétil. São  
Paulo: BG Cultural, 2002. 
21

 Síntese dos Indicadores Sociais: Uma analise das condições de vida da população brasileira (2014) 
Disponível em < ftp://ftp.ibge.gov.br.> Acesso em 20 jun.2015. 

http://www.araujo.com.br/arquivos/ids1941504/Bula00000000003642.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/
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que pode exercer de forma criativa, isto o levará não apenas ao conformar-se com 

uma sobrevivência biológica, como diz Deleuze (2002, p 32) “mera aparência de vida 

que pensa apenas em evitar a morte”. O viver é manter-se vivo, ou seja, não é 

apenas o fato do respirar, mas é estar como um todo, inserido na dinâmica do 

vivenciar a vida. A exemplo disso, podemos citar o grande arquiteto Oscar Niemeyer, 

foi considerado um “gênio” da arquitetura, e morreu aos 104 anos, e ainda exercia a 

sua profissão22. A liberdade de criar, de se expressar surge na consciência do 

homem, e segundo Espinosa (1977, p.20), “liberdade é uma virtude”. Ela faz uma 

integração do corpo com a mente, e segundo Alves (2013, p.80) “A velhice tem 

muitas coisas boas. Nela conheci a liberdade como nunca a havia experimentado”. O 

autor menciona que pode ainda perceber novas possibilidades, onde esse contato 

acontece no cheirar, no tocar, no ouvir, no saborear, lembrando as primeiras fases do 

seu desenvolvimento infantil, o que nos faz lembrar a psicologia da Gestalt, que 

ressalta “o aqui e agora”, que é o estar presente, é o melhor presente que a vida lhe 

oferece. É justamente nesse momento em que ele se encontra delimitado, apenas 

pelo ato de viver, e o contato espontâneo se faz real e prazeroso, principalmente 

quando a família retribui e oferece o carinho e a afetividade. 

As possibilidades remetem o idoso à esperança. “Bom é ter esperança 

[...]”(Lm. 3:26), ter expectativas, sonhos, cultivar as boas lembranças fazendo do 

presente mais prazeroso e produtivo, vê o desejo se tornando realidade, através da 

terapia, de trabalhos manuais, da realização de pequenas tarefas, dos grupos de 

interesse que também constituem numa ajuda mutua, das reuniões ou de pequenos 

encontros entre si, onde possibilite o idoso a vivenciar experiências agradáveis 

através da valorização do eu. Segundo Freud (1921) o indivíduo que participa de um 

grupo é capaz de produzir emoções positivas que irão lhe proporcionar o bem-estar. 

Todo esse contexto favorece o sentimento de existir e de estar vivo, envolvido pela 

alegria de viver. 

A possibilidade de encontrar e viver o amor na terceira idade. Segundo Alves 

(2013) o amor da juventude pode ser comparado apenas por uma paixão, que no 

auge do encantamento o mesmo pode vir a desvanecer, com isso ele passa 

rapidamente, mas o autor salienta que este sentimento no idoso é mais intenso e 

                                            
22

 Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho (1907-2012) foi um arquiteto brasileiro, 
considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. "A História De 
Oscar Niemeyer” Disponível em <http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/a-Hst%C3%B3tia-De-Oscar-
Niemeyer/755245.html. MLA. >acesso em 12, jun.2015 
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amadurecido, causando uma maior satisfação, pois existem idosos que só conhecem 

o verdadeiro amor na terceira idade. Alves (2013, p.82,101) diz que: “Amar é brincar 

com a pessoa amada. Tão bonito o amor dos velhos. Mas o amor na velhice é um 

espanto, pois nos revela que o coração não envelhece jamais.” O autor relata a 

historia de um casal de idosos, ele tinha 80 anos e ela aos 76 anos, ambos se 

casaram, tinham o desejo e a consciência de que, se compartilhassem o amor em 

pelo menos dois anos juntos, já teria valido por toda uma vida.  Eles viveram juntos 

por um ano, pois a noite chegou e ela foi ao túmulo, mas o idoso declarou que foi o 

melhor tempo de amor que ele vivera. ”O amor tem esse poder mágico de fazer o 

tempo correr ao contrario. O que envelhece não é o tempo é a rotina, o enfado, a 

incapacidade de comover ante o sorriso de uma mulher ou de um homem” (ALVES, 

2013, p.103). O autor ainda fala que a sociedade, de maneira generalizada, está 

sempre dizendo ao idoso que ele está velho para amar, mas segundo o autor ele 

ocorre com o inesperado, e na sua vivencia surge à sexualidade, e as novas 

possibilidades que podem acontecer mais ampliada, amadurecida, envolvente, mais 

prazerosa e presente, fruto das experiências vivenciadas no passado, marcada pelas 

lembranças. Segundo Alves: 

 
De fato, os prazeres da velhice não são iguais os prazeres da juventude [...] 
o sexo na velhice é diferente do sexo da adolescência [...] o desejo sexual 
na adolescência é um sofrimento [...] é um desejo puro, bruto, irracional [...] 
como diz Nietzshe: “ Quando o poder se torna grandioso, então a beleza 
acontece”. Surge o sexo como outra forma: a ternura. (ALVES, 2013, p.131). 

 
 

Na nossa cultura, a sociedade discrimina a.sexualidade e a busca pelo prazer 

por parte do idoso. Freud (1905-1972), através da sua visão psicanalista cita em sua 

obra, os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, que não há regras para a 

realização do relacionamento sexual, pois a libido não tem idade, este é um elemento 

que compõe o ser humano e que o mesmo se faz presente durante toda a vida, 

porém às regras impostas pela sociedade nomeiam o idoso como infrutífero. 

Segundo Mucida (2004), a sexualidade do idoso pode vislumbrar novos horizontes do 

desejo, que podem promover novas possibilidades de prazer. Assim, a capacidade de 

sentir e viver esse prazer, não é a delimitado uma ejaculação e nem a uma 

determinada idade, mas criatividade na construção desse prazer e da sua realização, 

pois segundo Siqueira e Silva (2012), ter um envelhecer prazeroso é uma 
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combinação harmoniosa das possibilidades que estão disponíveis e são vivenciadas 

pelo idoso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Junto a esta pesquisa, podemos analisar o envelhecimento, que se faz através 

de um paralelo, onde ao mesmo tempo de o individuo se desenvolve também 

envelhece, e esta prática vai sendo vivenciada de maneira gradual, como uma 

modelagem, criativa e inovadora, que se dá desde as pequenas descobertas até às 

concretizações do ser, isto é um processo que requer nossa atenção. Também foi 

possível avaliar, em síntese, a historia de alguns idosos que têm um destaque no 

âmbito social, e neste estudo a construção desta saúde têm seu inicio ainda na 

infância  Entretanto sobre o estudo apresentado, podemos nos posicionar através da 

psicologia e das possíveis mudanças que podem ocorrer na vida do individuo, como 

aconteceu com Abraham Maslow23, que viveu uma historia de superação e expõe sua 

própria experiência. Dentro da sua realidade em família, ele poderia desenvolver uma 

patologia, porém Maslow veio a se tornar um grande profissional e um psicólogo 

renomado. Dentro da sua perspectiva otimista, e da visão psicológica, este exemplo 

nos leva à reflexão sobre a mudança que pode ocorrer quando o individuo se dispõe 

a ela, de maneira dinâmica e criativa, e se faz transformador, quando se permite 

buscar a saúde mental, ele se descobre num verdadeiro artista. No entanto quando o 

individuo, ainda no principio da vida, compartilha de um ambiente afetuoso, isso 

funcionará como um estímulo positivo para a eficácia ao equilíbrio das suas emoções 

e a conquista da sua integração na sociedade. 

 Contudo, a psicologia tem procurado promover a saúde mental, como citam os 

teóricos apresentados, e isso nos leva a percorrer os diversos setores da sociedade, 

sempre focada na humanização, onde a valorização do indivíduo deve ser sempre 

priorizada. Certamente encontraremos o idoso, nos mais diversos setores e classes 

da nossa sociedade. Porém se executarmos as práticas psicológicas com uma 

percepção voltada ao seu bem-estar, essa disponibilidade somada ao seu desejo 

será favorável para que este venha a ter suporte e condições imunológicas que 

possam se posicionar frente as possíveis patologias. Com isto, podemos enfatizar 

que a formação do psicólogo requer estudos e pesquisas sistemáticas, e esta não se 

limita apenas à graduação, mas a busca por saberes que possam viabilizar o 

                                            
23

 “Como pioneiro da psicologia humanista. Maslow atraiu admiradores e discípulos entre estudantes 
e profissionais[...] Ele lançou um convite para tornar a psicologia sensível aos problemas da 
sociedade moderna[...]” (SCHULTZ; SCHULTZ 2008, p.310). 
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exercício e a atuação na prevenção, e na manutenção do tratamento da saúde 

emocional. Assim podemos considerar que este assunto é de inteira relevância, e tem 

tomado gradativa proporção em nossa sociedade. Porém a grande preocupação que 

norteia esse assunto, é que este idoso se apresente como um ser ativo, gozando de 

uma saúde emocional, mesmo que haja limitações, pois a criatividade aliada ao seu 

desejo de viver o impulsionará a satisfação de estar vivo. 

Hoje, o idoso que se encontra emocionalmente saudável é um artista em 

potencial, porque no pulsar da vida ele sorriu, chorou, cantou, brigou, sonhou, 

construiu, realizou, amou, e se multiplicou e continua na sua construção, pois 

segundo Foucault apud Gros (2012) o seu eu, do eu se separa apenas pela  tênue 

distancia de uma obra inacabada que está numa constante construção, que é a 

pratica da elaboração da sua arte, e isto ocorre em todas as fases da vida, 

necessitando sempre do cuidado de si, porque vivê-la, faz dela, a sua obra prima. 
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