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Resumo

De que forma a arte e a medicina oriental exploram novos tipos de experiências para os
idosos na contemporaneidade? Uma das possibilidades de resposta a esta questão diz respeito
às dinâmicas de produção de self que as Bonecas Chinesas oferecem nos encontros artísticos,
sendo desenvolvidas a partir dos Fundamentos da Medicina Tradicional Oriental para auxiliar
no equilíbrio energético do corpo e mente, bem como, oferecer recursos de prevenção em
longevidade. No contexto da arte, com a pesquisa da artista Lygia Clark o corpo foi
incorporado à obra e os procedimentos estavam em diálogo com os campos da arteterapia, da
psicologia e da filosofia, inspirando artistas a atuarem mais próximos do público e a
dialogarem com conhecimentos ancestrais, medicinas alternativas e tecnologias em rede. Os
artistas também criam espaços estéticos para o cuidado do outro, que por sua vez, estão em
busca de tratamentos e processos relacionados a cura e a consciência, uma vez que percebem
que os modos de vida atuais estão nos levando a um processo esgotamento do corpo e do
planeta.

Palavras-chave
Medicina tradicional oriental, medicina chinesa, arte contemporânea, Idosos.
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Resumen
¿Cómo exploran el arte oriental y la medicina nuevos tipos de experiencias para las personas
mayores en los tiempos contemporáneos? Una de las posibilidades de responder a esta
pregunta se refiere a la dinámica de producción del self que ofrecen las muñecas chinas en las
reuniones artísticas, desarrollada a partir de los Fundamentos de la Medicina Tradicional
Oriental para ayudar en el equilibrio energético del cuerpo y la mente, así como para ofrecer
recursos. de prevención en longevidad. En el contexto del arte, con la investigación de la
artista Lygia Clark, el cuerpo se incorporó al trabajo y los procedimientos estuvieron en
diálogo con los campos de la arteterapia, la psicología y la filosofía, inspirando a los artistas a
actuar más cerca del público y al diálogo con el conocimiento ancestral, medicinas
alternativas y tecnologías de redes. Los artistas también crean espacios estéticos para el
cuidado de otros, quienes a su vez buscan tratamientos y procesos relacionados con la
curación y la conciencia, al darse cuenta de que los estilos de vida actuales nos están llevando
a un proceso de agotamiento corporal y del planeta.
Palabras clave
Medicina Tradicional Oriental, Medicina China, Arte Contemporáneo, Mayores.

Abstract
How do oriental art and medicine explore new types of experiences for older people in
contemporary times? One of the possibilities of answering this question concerns the self
production dynamics that the Chinese Dolls offer in the artistic meetings, being developed
from the Fundamentals of the Traditional Oriental Medicine to help in the energetic balance
of the body and mind, as well as to offer resources of prevention in longevity. In the context
of art, with the research of artist Lygia Clark the body was incorporated into the work and the
procedures were in dialogue with the fields of art therapy, psychology and philosophy,
inspiring artists to act closer to the public and to dialogue with ancestral knowledge,
alternative medicines and networking technologies. Artists also create aesthetic spaces for the
care of others, who in turn are seeking treatments and processes related to healing and
awareness, as they realize that current lifestyles are leading us to a body exhaustion process
and the planet.
Key words
Oriental Traditional Medicine, Chinese Medicine, Contemporary Art, Seniors.
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1. Introdução
O termo ‘medicina’ está associada aos conhecimentos da Tradição Chinesa, mas não
é essa ideia de ‘medicina’ que temos na cultura ocidental, que atua diretamente no corpo
físico cuidando de pessoas que já estão enfermas. O que conhecemos por medicina na
Tradição Oriental, são procedimentos preventivos que equilibram o corpo energético para o
físico não ser atingido. Os conhecimentos partem da região Oriental, que atualmente é
popularmente conhecida como Medicina Tradicional Chinesa, mas há 5.000 anos a China não
existia (quanto mais a China que conhecemos hoje). Então, prefiro me referir a ela como
‘Tradição Oriental’ ou “Medicina Tradicional Oriental – MTO”, pois o termo ‘oriental’
nos traz a ideia de ‘orientação’ sobre os modos de como viver.
Os 3 fatores que levam o homem a se enfermar, segundo a Tradição Oriental, estão
relacionados a genética, em uma pequena parcela pois ela necessita de um ambiente para se
manifestar, sendo o ambiente, um segundo fator importante. O terceiro, e mais importante,
são as emoções, o psiquismo, a mente, o que é denominado de 神 Shén.
Então, quando olhamos ao redor, percebemos que todo mundo está mais ou menos
doente, seja física ou psicologicamente, temos até estruturas sociais e países enfermos, o
próprio Brasil está doente! A manifestação de uma enfermidade é um sinal de
esgotamento, de sobrecarga ou carência de elementos no corpo físico e mental, desde um
olhar macroscópico, no ‘corpo’ social. O próprio sistema de saúde está esgotado,
com ambientes hospitalares insustentáveis, que demandam equipamentos e equipes
especializadas em máquinas e remédios (e não em seres humanos), com laboratórios de
altíssima tecnologia. Tudo isso atrelado a convênios médicos ou órgãos públicos (de
um sistema político corrompido) que, por sua vez, não funcionam adequadamente para se
`SUS-tentar`.
O cenário da saúde atual é um reflexo de ações históricas que levaram o país e os
nossos ancestrais a se inflamarem e atualmente, quase todas
as pessoas vivem ‘remediadas’ para que se torne mais tolerável ou suportável a dor e a vida.
Mas que ‘remédio’ podemos dar para cuidar do outro e fazer com que ele de fato tenha
saúde? O ideal seria criar condições para que a vida se manifeste plenamente, em vez de
vivermos em constante condições de sobrevivência que geram estresse, dependências e outras
doenças. O estresse no sentido de alerta é importante para criarmos condições adaptativas
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para a vida, porém o estresse que conhecemos atualmente é gerado por experiências
repetitivas e desgastantes que não nos permitem seguir vivendo, e sim, sobrevivendo.

1

Como podemos observar, são muitos fatores nos levam a enfermar, a começar pelo
estilo de vida atual, desconectado da natureza e do universo, tendo o ‘homem econômico’
como modelo que privilegia o ‘Ter’ e não o ‘Ser’, e também, nas relações com o outro, que
por já apresentarem sinais de enfermidade (física ou psicológicas), tendem a enfermar os
demais e o meio que vivemos. Tudo isso abala nossas estruturas físicas, mentais e
energéticas, desde o externo ao interno e do interno ao externo novamente e
simultaneamente. Então, se não estamos muito bem, quando algo acontece (porque sempre
acontece algo) e não temos condições energéticas para lidar com isso, ficamos ainda piores, e
aqueles que chegam a uma idade avançada, parecem esgotados, como se a energia estivesse
chegando ao fim antes da vida terminar.
O movimento das nossas águas e do sangue, bem como, a respiração, a alimentação,
os pensamentos, as emoções, as informações ancestrais e celeste que recebemos configura a
formação energética do ser que flui pelas vias de luz, conhecida como Meridianos2. Os
1

Feeling Material XIV, 1950. Antony Gormley. O artista, desde a década de 50, investiga a relação do corpo humano com o
espaço através de um envolvimento crítico com seu próprio corpo e com o dos outros, de modo a confrontar questões
fundamentais de onde os seres humanos estão em relação à natureza e ao cosmos. Gormley tenta continuamente identificar o
espaço da arte como um lugar de devir em que novos comportamentos, pensamentos e sentimentos podem surgir. Site do
artista disponível em: http://www.antonygormley.com/ (acesso ago.19).

2

Jing Luo Mai – pequeno caminho de seda traçando por onde fluem as águas eternas perpetuando a vida. Meridianos ou
Rede.
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conhecimentos da Tradição Oriental têm como fundamento atuar nesse tramado energético
possibilitando o reequilíbrio desse fluxo que por algum motivo se estancou.
Segundo a MTO, a configuração estrutural, psíquica e espiritual se relaciona com os 5
elementos da natureza (Água, Madeira, Fogo, Terra e Metal) e resgatar o ritmo desse fluxo
energético é restabelecer e viabilizar uma conexão com o meio onde ele se desenvolve, seja
sua própria estrutura, o seu ambiente familiar e meio social, bem como, as relações com a
natureza e com o universo, sendo o homem, o eixo de conexão Céu-Terra.
A partir disso, busquei modos de articular a minha prática artística com os
conhecimentos da Tradição Oriental através da vivência com a Boneca Chinesa, que
acontece de forma processual e pedagógica conduzindo os participantes a uma viagem pelo
corpo humano, interna e externamente, física e energeticamente. A boneca mostra as etapas
de desenvolvimento do corpo e como podemos fazer para harmonizar e resgatar o equilíbrio
do Ser. Também, tenho criado instalações e consultas artísticas para atendimentos
individuais ou em grupo no atelier-consulta, que chamei de Sala Espacial.
Essa pesquisa também está em diálogo com o campo das artes visuais, no que se
refere a proposição de vivências de autocuidado e cuidado com o outro. Essas práticas
tiveram início a partir da década de 60 e, atualmente, vêm se tornando mais comuns em
exposições, atendimentos artísticos e no âmbito acadêmico.

3

3

Lost Horizon I, 2008. Antony Gormley.
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Huang Di, o Imperador Amarelo, pergunta: O princípio pelo qual a
Acupuntura trata as doenças é o Shen do paciente. O sangue, energia nutrícia
deposita-se nos 5 órgãos. Pode me explicar o que é a virtude, a energia, a
geração, a essência, a alma, o espírito, o pensamento, a vontade, a inteligência
e a preocupação?

Qi Bo, ministro do Imperador, responde: O que o Céu nos concedeu é a virtude
e o que a Terra nos deu, é a energia, a virtude do Céu desce e a energia da
Terra acende, de modo que o Yin e Yang se reúnem para dar vitalidade a todo
ser. Assim, a matéria básica da vida é a essência, o que produz a reunião da
essência de Yin e Yang é a vida; a alma contém o Shen, e o que sai e entra com
a essência é o Espírito. O Coração encarrega-se de conhecer o objetivo. É ele
(a mente) o encarregado de pensar, sendo a tarefa da vontade decidir. A
consideração repetida é a meditação. Refletir em excesso é preocupação e esta
se resolve com a inteligência. Portanto, o método correto para se ter boa saúde
é adaptar-se ao clima das 4 estações, as mudanças de calor e frio; normalizar
os sentimentos de alegria e tristeza, sentir-se satisfeito com o meio ambiente,
adequar-se ao Yin e Yang e não fazer movimento excessivo, nem ficar em
excessiva quietude. Dessa forma, é possível resistir ao ataque dos fatores
patogênicos para ter uma longa vida. O paciente manifesta o seu Shen, e este
pode refletir as condições de deficiência e excesso dos órgãos internos, da
energia e do sangue. (HUANG FU MI, 2010 p.3).
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2. Anciana-idade
A Boneca Chinesa surgiu através de encontro com idosos.
Em um primeiro momento, trabalhei com senhores com mais de 80 anos, que estão
passando por um processo de enfermidade, e com a sabedoria de uma vida inteira, chegaram
a uma idade avançada nos indicando que algo no nosso estilo de vida atual não está bem.
Muitos deles têm um histórico de guerras, são imigrantes e viveram profundas
transformações sociais, mas, por eles não serem produtivos economicamente e ainda darem
despesas e preocupações para suas famílias, se sentem como um fardo e tem a errônea ideia
de que já não servem para nada. Além disso, frequentemente, escutamos de pessoas que estão
ficando mais velhas que já vão começar a ter problemas de saúde, como se não quisessem
perceber as mudanças de estilo de vida e se adaptar a elas, sempre buscando ter um aspecto
jovem.

4

As imagens que acompanham esse capítulo são do artista britânico John Coplans (Londres, 1920 - Nova York, 2003), um
veterano da Segunda Guerra Mundial, escritor de arte, curador, diretor de museu e fotógrafo. Coplans começou a tirar
fotografias em preto e branco de seu corpo nu quando tinha sessenta anos de idade. Embora sejam autorretratos, ele nunca
inclui seu rosto em suas imagens, representando um corpo masculino universal em vez de uma identidade
particular. “Minhas fotos lembram memórias da humanidade”, ele disse. Aqui a maneira como ele contorce seu corpo resulta
em uma forma quase abstrata que enfatiza linhas e curvas. Ao fotografar seu corpo nos últimos anos de sua vida - desafiando
as convenções da beleza juvenil, Coplans compartilha questões sobre o envelhecimento e deterioração, assuntos geralmente
ignorados e temidos na sociedade contemporânea.
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Conforme ressalta o Dr. Padilla5, a velhice não significa enfermidade, tudo foi uma
montagem vil e cruel de um sistema fracassado que culpa o enfermo ao invés de assumir os
seus próprios erros e disfunções. “Idoso significa idoso, assim como jovem significa jovem,
adulto significa adulto. Idoso não significa enfermidade, e sim, sinal de mais idade, significa
outro ritmo ou fase da vida. Mas a criança e o adulto podem ficar doentes e o idoso deve estar
enfermo. (...) Por isso mesmo, e sobretudo, é necessário perceber que essa é uma fase em que
se anda devagar, se olha, se calcula, se é mais preciso, não se gastar energia inutilmente, fazse somente o justo e o necessário! “
... Não, claro, é que já estou velho.
... Velho do que? Cresceu? ou o que?
... Não é que às vezes me esqueço das coisas
... Eu também esqueço das coisas, e os outros também!
Quem não se esquece das coisas?
... É que às vezes não me lembro.
... Anda hombre! As crianças recordam de muitas coisas ou o quê?

Quando a disposição do corpo muda, ou seja, já não temos um corpo jovem e o
mesmo ritmo para fazer as coisas, então vem a ideia de que estou ficando velho e já vou
começar a ficar doente, e preocupações do tipo quando eu for velho quem vai cuidar de mim!
Ou então, todo mundo está em torno dos velhos, e o velho tem todo mundo em torno de si, e
o pobre não quer ter ninguém em cima dele dizendo que ele já não pode dirigir, não pode

5

Capítulo elaborado a partir do livro ‘Sanarte’ – Ancianidade’, de autoria do Dr. José Luis Padilla Corral, médico, psiquiatra
e diretor da Escola de Medicina Chinesa, Neijing – Tian, Espanha.
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viajar sozinho, que ele sequer precisa votar!! Ou seja, de uma forma ou de outra, o idoso tem
poucos recursos para seguir adiante com esse estilo de vida. No final, comenta Dr. Padilla
“todos estão desejando que ele desapareça. Sem perceber, o próprio sujeito, também se
identifica com isso, então alguns o empurram sem perceber, outros lhe dão mais comprimidos
sem perceber, outros esquecem de dar as pílulas, sem perceber, então, finalmente, é claro, o
velho morreu uma morte natural! Naturalmente assistido! E isso acontece todos os dias em
todos os lados. “
Na antiguidade, ou ainda hoje em aldeias indígenas, o ancião era um homem
venerado, respeitável e admirado porque guardava toda consciência da tribo, conhecia todos
os processos, sabia como se inter-relacionavam e estava em condições de aconselhar
adequadamente. Mas hoje, ninguém vai ao velho para pedir um conselho, não, vamos a um
médico, um psicólogo ou um amigo, que muitas vezes, está pior que nós mesmos! “, ressalta
Dr. Padilla.
Atualmente, surgem cada vez mais produtos e serviços voltados para o público acima
dos 60 anos que valorizam sua qualidade de vida, o tiram do foco dos problemas de saúde e
proporcionam um convívio social. Por isso, é necessário criar e adequar espaços voltados às
experimentações artísticas e ao lazer, lugares que sejam interessantes esteticamente, que
disponham de estrutura e materiais adequados para o idoso não viver a margem da sociedade.
Pessoas com enfermidades como o Alzheimer também precisam estabelecer novas
conexões com o mundo, e o mundo precisa se adaptar a eles também, e não esperar que eles
se adaptem a um mundo que não cuida deles pelo simples fato de não se lembrarem, serem
esquecidos.
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2.1. Contexto Social do Idoso no Brasil6

7

Ao entramos na maioria dos lares de longa permanência para idosos encontramos na
sala principal as poltronas ao redor da televisão. Alguns já não enxergam bem, outros
escutam pouco, mas ainda assim querem a TV ligada. Cochilam, despertam e ela segue ali,
presente, se sobrepondo aos gemidos, preenchendo o vazio e a possibilidade de silêncio.
Talvez por isso, ela esteja em todos os cômodos transmitindo os programas tão familiares da
TV8 aberta, que mostram as maravilhas e os absurdos do mundo lá fora. E quando alguém
morre... silêncio... nada se comenta, porque a morte é um tabu nesses lugares.
6

Capítulo 2.1. elaborado a partir do projeto “Vamos Além”, de Denise Agassi e Yara Toscano (atriz, diretora, Mestre em
Teatro pela Universidade de Manchester/UK. Coordena Cursos de Formação em Teatro Aplicado à Causas Sociais).
Partimos da experiência com idosos em ILPIs privadas e Centros de Convivências (conhecidos como Day Care). Nosso
maior desafio foi criar caminhos de realização da humanidade através da arte, valorizando a potência dos moradores e
desconstruindo ideias preconcebidas.
7
Zen for TV, 1963. Nan June Paik.
8

Nesse capitulo apresento obras dos artistas Wolf Vostell e Nam June Paik, que participaram do Grupo Fluxus, na década de
60. Eles apropriavam-se de materiais da vida cotidiana e da cultura tradicional, especialmente aqueles que estavam ligados
aos meios de comunicação de massa. Eles procuravam transformar esses discursos que priorizavam a convenções
constritivas e a retórica que limita o indivíduo liberado expressão e desejo. Nas principais obras desses artistas, eles
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A atividade artística começa quando o orientador desliga o aparelho de TV para ser
notado, pois as aulas de artes são realizadas nessas mesmas salas, com o orientador em pé no
centro, ou melhor, exatamente na frente da televisão, único espaço possível onde todos já
estão ali e não precisam se deslocar. A atividade é transmitida entre as conversas e o fluxo
dos visitantes e funcionários, que parecem não se importar com a aula que está acontecendo
ali.
As ações nos setores público, privado e da sociedade civil acabam privilegiando as
necessidades básicas fisiológicas e de segurança em detrimento das necessidades de
relacionamento, estima e realização pessoal (criatividade e espontaneidade).
Como parte desta sociedade, os Lares de Longa Permanência para Idosos - ILPIs seguem a mesma lógica, investindo mais na higiene, acomodação, alimentação (ainda que
duvidosa) e menos na qualidade das atividades sócio culturais. Vale ressaltar que, de acordo
com a Declaração de Friburgo9, arte e cultura não são mercadoria de consumo ou
entretenimento, mas a expressão da nossa humanidade e isto é o que precisamos vivenciar em
todos os momentos da vida como elemento essencial e não secundário.

10

11

apropriavam-se do aparelho de televisão para apagar ou transformar a mensagem contida nos códigos de superfície de
cultura e ideologia dominante de transmissão. No início dos anos 60, a televisão estava emergindo como a tecnologia
dominante para transmitir notícias, informações e entretenimento, estabelecendo-se firmemente e se popularizando. A
televisão era um canal, uma via de mão única de transmissões audiovisuais para as quais o espectador desempenhava o papel
de consumidor, e era justamente essa posição que estava sendo criticada pelos artistas do Grupo Fluxus. Artigo em inglês
disponível em: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/visiblelanguage/pdf/26.1-2/d-collage-and-television-wolf-vostell-innew-york-1963-64.pdf (acesso jun.2019).
9
Declaração de Friburgo disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/Direitos-CulturaisDeclara%C3%A7%C3%A3o-de-Friburgo.pdf (acesso jun.2019).
10
You, 1964. Wolf Vostell.
11

Der New Yorker Stuhl (A cadeira de Nova York), 1976. Wof Vostell.
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As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), têm caráter residencial e
incluem os asilos e as casas de repouso destinadas ao acolhimento de idosos saudáveis, com
autonomia, que eventualmente precisam de ajuda para se alimentar ou tomar banho, por
exemplo. As clínicas geriátricas são para idosos que precisam de cuidados médicos constantes,
medicação e assistência à saúde pois já se encontram em fase acamada. As pessoas que estão

nessas casas estão em diferentes fases de enfermidades como Alzheimer, Parkinson,
Demência Senil, recuperação pós AVC, entre outras causas menos frequentes. Os sentidos
também apresentam sinais de perda: de audição, visão e fala, bem como, limitações motoras e
cognitivas.
A poltrona é o local onde permanecem boa parte do tempo, mesmo sendo capazes de
saírem delas. Ao corpo do idoso é atribuído uma conduta, geralmente sem tônus, lenta,
curvada, sem expressão e existe também um receio geral de que o idoso sofra uma queda ao
tentar se locomover. Sabemos, contudo, que o corpo é uma construção cultural geralmente
controlada e que envelhecimento não é sinônimo de imobilidade e descorporificação. A
imobilidade e a mobilidade são construídas socialmente em qualquer idade. Por mais que
sejamos capazes de nos expressar muito mais e melhor, a tendência é que nos fixemos em
formatos mais os ou menos regulares e socialmente aceitos. Acordamos, comemos, nos
comunicamos sempre da mesma maneira. Nos mecanizamos física e sensivelmente em nossa
maneira de responder ao mundo. Isto causa sofrimento, estagnação e incapacidade de
transformação. No envelhecimento não é diferente, observa Yara Toscano a partir das
experiências teatrais com grupo de idosos em casa de repouso.
O corpo de quem está em processo de envelhecimento não tem seu espaço social, seu
lugar é na falta de movimento, de expressão e é representado pela doença e por outros
problemas relacionados a limitações e ritmos. Costumam ocupar o espaço da pena, da
caridade e sua voz é editada pelos mais jovens. A produtividade do idoso e sua agilidade vai
em desencontro do que a sociedade reconhece como lugar de sucesso. Essa violência sutil vai
minando a chance de reinvenção e prazer.
A sexualidade é aspecto pouco mencionado em pesquisas sobre essa faixa etária e
colocado ‘em baixo do tapete’ em ILPIs. Principalmente a sexualidade feminina. A falta de
memória é supervalorizada em detrimento da memória que existe – e a que realmente
importa. O delírio é subjugado quando pode ser fonte de relação, expressão e criação.
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As casas precisam oferecer atividades de garantia de direitos, preservação da
identidade, promoção de ambiência acolhedora, integração, produção e fruição de arte e
cultura, convivência com a família, comunidade e outros grupos etários - previstos nos itens
4.3.1. a 4.3.11 da resolução 284/2005, Ministério da Saúde - MS - Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA.
No Estatuto do Idoso de 200314, em seu artigo 50 prevê que “constituem obrigações
das entidades de atendimento: (...) VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a
necessidade do idoso; IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer;
(...). “ O Estatuto é uma conquista na direção da garantia do direito aos idosos. Mas como
toda diretriz e/ou legislação a forma de implementação é também fundamental para que o
direito seja garantido bem como a qualidade das atividades que devem ser promovidas.
Além disso, o cuidador também fica à sombra dos cuidados e devido ao esforço e
tempo que é demandado, esses cuidadores costumam descuidar de si próprios. Desenvolvem
insônia, depressão e ansiedade, dores nas costas e nos joelhos por causa da força física que
muitas vezes precisam fazer nas trocas ou banhos. Os cuidadores morrerem até antes de quem
estão cuidando, de acordo com uma pesquisa da Academia Nacional de Ciências, Engenharia
e Medicina dos Estados Unidos da América. Outro estudo descobriu que cuidadores
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13

Buddhas TV, 1974. Nam June Paik.
Magnet TV, 1965. Nam June Paik.

14

Estatuto do Idoso de 2003, disponível em:
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/pagina_saude_do_idoso/estatuto_do_idoso.pdf. Acesso nov.2018
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desenvolveram problemas no sistema imunológico mesmo após três anos depois de seu papel
como cuidador ter acabado.15
“É um problema de saúde pública, em que cada vez mais teremos pessoas dependendo
umas das outras, sendo que muitas delas nem tem família. Precisamos começar a antecipar o
cuidado para não termos uma população de cuidadores doentes cuidando de outros doentes”,
alerta Fabio Campos Leonel, geriatra no Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo.
O balanço feito pela Confederação Nacional do CNC (Comércio de Bens, Serviços e
Turismo), com base em dados do ministério, mostra que o número de profissionais
cuidadores aumentou de 5.263 em 2007 para 34.051 em 2017, alta de 547% (os dados não
consideram trabalhadores informais, somente os com registro em carteira ou estatutários).
O crescimento e a formalização desse mercado esbarram na escassa capacitação
adequada dos profissionais, bem como, nos cuidados destinados a eles. A ocupação foi
regulamentada16 recentemente como uma profissão formal, mas em seguida, foi vetada pelo
Presidente Jair Bolsonaro que criou condicionantes para a atividade, restringindo o livre
exercício profissional, garantido pela Constituição17.
No Brasil, a maioria dos cuidadores de idosos enfermos ou dependentes são outros
idosos, normalmente mulheres da mesma família que não recebem para isso. Os cuidadores
formais são caros, por isso, a maior parte das famílias recorre a alguém próximo. Às vezes, a
escolha de ir para um asilo parte do idoso, pois não quer mais dar trabalho para a família,
outras vezes, quem procura é a família, buscando uma alternativa ou ajuda para cuidar do seu
familiar.
As casas de repouso são uma opção, ou também, a falta de outras opções para as
famílias que não dispõem de recursos para cuidar dos idosos que necessitam de cuidados
especiais. Apesar da profissão do cuidador ter sido regulamentada, isso ainda é, muitas vezes,
inviável para as famílias cumprirem com todas as exigências da legislação, o que as fazem
optar por casas de repouso, ficando mais distantes dos seus familiares cotidianamente, o que

15

Matéria “Quem cuida dos cuidadores de idosos?”, disponível em: https://www.cartacapital.com.br/saude/quem-cuida-doscuidadores-de-idosos?fbclid=IwAR3USKre7JpX3EyllrwoVNRgt2mPqOIFikSMCmY2Ce_q4aki7ojG8HuJiM (acesso
nov.2018).
16
Regulamentação da profissão de cuidador de idosos, disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/08/ccj-aprova-regulamentacao-da-profissao-de-cuidador-de-idoso
(acesso jun.2019).
17
Matéria do canal de noticias R7 “Cuidador de idoso é a ocupação que mais cresce no País em uma década “, disponível
em: https://noticias.r7.com/economia/cuidador-de-idoso-e-a-ocupacao-que-mais-cresce-no-pais-em-uma-decada04112018?fbclid=IwAR3q7LAjErgY9DFMrgcxkDjU7sxNjAgC3EA6erstbbcKCc_Bzq6MedxNfhw. Projeto que
regulamenta profissão de cuidador é vetado por Bolsonaro
https://noticias.r7.com/brasil/projeto-que-regulamenta-profissao-de-cuidador-e-vetado-por-bolsonaro-09072019 (acesso
jul.19).
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para os eles podem ser um descanso das demandas, mas para os idosos é uma condição
estressante e muito dolorosa.
Assim como para os cuidadores, as leis para os profissionais que trabalham com
terapias artísticas nesses lugares precisam ser regulamentadas. O trabalho de um de arte
terapeuta é completamente informal e o profissional deve se adaptar ao que tem, que são
materiais de péssima qualidade, os ambientes reservados para isso são inexistentes. O
coordenador das atividades de casas de repouso, na maioria das vezes, não é um pedagogo ou
alguém especializado em educação e arte, e sim um administrador, que escolhe a
programação conforme o valor econômico e não a qualidade da proposta, a experiência ou
formação especializada do profissional.

18

O profissional de arte, também precisa se profissionalizar, apresentando projetos com
planejamento detalhado, emitir nota fiscal e exigir condição mínima de trabalho, tanto na
adequação dos espaços (como iluminação, mobiliário e acessibilidade), na aquisição de
materiais e recursos tecnológicos de qualidade para a realização do trabalho (como caixas de
som, computador, projeção, acesso a internet, etc), quanto na contratação formal, mesmo
prestando um serviço temporário.
Os cuidadores também se mostram despreparados para acompanhar as atividades,
dando suporte aos idosos e ao profissional de arte, ficando ausentes em todo período da
atividade, aproveitando o momento que os senhores estão assistidos para fazer outros
trabalhos (ou mesmo ali, alheios, no celular) e quando solicitados, vão a contragosto, pois não
estão integrados as dinâmicas que envolvem a atividade. Isso também evidencia a

18
Encontro com Tania Bruguera, na Escola de Arte Útil, na Pinacoteca – SP. Nesse contexto, discutimos a possibilidades da
formalização do profissional de arte nas casas de idosos e a fiscalização dos projetos oferecidos.
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desvalorização do idosos, que por já apresentarem algumas limitações, não são estimulados,
fazendo com que, eles mesmos se sintam incapazes.
Na prática, minha experiência com esses lugares foi frustrante, não no contato com os
idosos, mas com a instituição, que ainda privilegiavam um produto e não a experiência. Em
uma das casas, onde eu já estava trabalhando há 1 ano, simplesmente me dispensaram com
uma mensagem de áudio quando eu já estava a caminho, ‘muito educadamente’, agradeceram
pelo trabalho que fiz, mas agora um grupo de voluntários evangélicos assumiam e eu não
pude, sequer, fechar o trabalho que estava em andamento com os idosos. Na outra casa não
foi diferente e quando pedi para me despedir do grupo e fechar o trabalho a administradora
me disse ironicamente “mas eles têm Alzheimer, esqueceu?”, sendo desrespeitosa comigo e
com o idosos assistidos por eles. Nessas duas eu ainda recebi pelo trabalho, mas não me
forneceram os dados da casa para emissão da noto fiscal, e ainda, a outra casa, não me pagou!

19

Além disso, o Brasil nesse momento, está passando por uma significativa modificação
nas leis relacionadas à aposentadoria e previdência social, sendo um tema muito frequente
nos jornais, nos programas de televisão e manifestações populares. Reforma da Previdência
Social, é uma reforma estrutural que visa à implementação de medidas legislativas que
podem vir a alterar substantivamente a legislação previdenciária de um país, sustentada
principalmente por meio do recolhimento ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social),
pelas empresas, de 20% sobre o valor das remunerações pagas a cada mês, aos empregados20.
Um dos pontos cruciais da reforma é a proposta de transição do atual regime de
repartição para um regime de capitalização. No regime de repartição, os trabalhadores que
contribuem para a previdência estão, na verdade, pagando a aposentadoria de quem já está
aposentado. No regime de capitalização, cada trabalhador será responsável por contribuir
para sua própria previdência, de certo modo, como uma poupança. Essa "poupança" seria
gerida por entidades públicas e privadas da escolha do trabalhador. Esse modelo tem como
referência o sistema previdenciário chileno, no qual o dinheiro é administrado por empresas
privadas que, por sua vez, podem investir no mercado financeiro.
19

Mensagem de texto enviada para a coordenação da casa de repouso quando solicitei os dados para preenchimento da nota
fiscal.
20
Artigo sobre a Reforma da Previdência Social no Brasil disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_da_Previd%C3%AAncia_Social_no_Brasil
(acesso jun.19).
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Segundo alguns especialistas21, a proposta de Emenda Constitucional (PEC 287) traz
uma série de mudanças cruéis nas regras sobre benefícios previdenciários, inclusive quanto
à idade para aposentadoria do trabalhador brasileiro e transforma o sonho de uma velhice
tranquila em um pesadelo sem fim, pois os mais vulneráveis são os que mais perdem. Com
a PEC 287 pretende-se diminuir o valor do benefício assistencial que é pago a idosos e
portadores de deficiência, por exemplo. Empregados rurais, que enfrentam condições severas
de trabalho durante toda a vida, também perdem os critérios diferenciados de cálculo da
aposentadoria. Mulheres, que possuem dupla jornada de trabalho e hoje se aposentam com 30
anos de serviço, só terão direito à aposentadoria integral após 49 anos de serviço.
A garantia da dignidade do ser humano é um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil e é claro que não há dignidade se os benefícios previdenciários não
garantirem o sustento daqueles que mais precisam de atendimento. Segundo aponta o artigo
acadêmico de Mauri Antônio da Silva22 “A contrarreforma da Previdência e da Assistência
Social apresentada em 2016 pelo governo federal, se aprovada, promoverá profunda
regressão nas condições de vida da classe trabalhadora. Quem ganha com as modificações
que foram propostas são os capitalistas hegemonizados pelo capital financeiro, com a
abertura de mercado para a previdência privada e a manutenção dos lucros derivados do
sistema da dívida pública. Observe-se que o alongamento do tempo de contribuição permite a
ampliação do exército industrial de reserva, pressionando os salários para baixo e, desse
modo, proporciona o aumento da exploração do trabalhador para garantir a lucratividade do
capitalismo dependente brasileiro. As centrais sindicais de trabalhadores construíram greves
gerais e mobilizações unificadas com os movimentos sociais da cidade e do campo que foram
fundamentais para impedir que o desmonte da Previdência e da Assistência Social fosse
aprovado pelo Congresso Nacional. “
Essa discussão política ainda está em andamento e divide opiniões entre aqueles que
terão seus direitos comprometidos e aqueles que tendem a se beneficiar ao se isentar dessa
responsabilidade social.
Recentemente, surgiu um aplicativo de celular que transformava o retrato de qualquer
pessoa em um idoso e as fotografias foram amplamente compartilhadas na internet com

21

Análise crítica sobre a reforma da Previdência Social no Brasil disponível em: https://wagner.adv.br/cartilha/cartilhacritica-da-reforma-da-previdencia/ (acesso jun.19).
22
Análise crítica da proposta de reforma da previdência social no Brasil entre os anos 2016 e 2018, disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-66282019000200213&script=sci_arttext&tlng=pt (acesso jun.19)
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intuito político de nos observarmos como idosos e para lembrar que, cedo ou tarde, a
Reforma da Previdência também nos afetará.
A medida que as pessoas começam a pensar em se preparar para a fase do
envelhecimento, vemos surgir novas iniciativas. São propostas de moradias independentes
que promovem atividades culturais de qualidade, integradas e sustentáveis. São projetos que
nos inspiram a ampliar os horizontes para termos mais opções para oferecer, e também, para
nos prepararmos para uma vida mais longa.
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Point for Light – Série Zen for TV, 1963-91. Nam June Paik.
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2.2. Novos Horizontes
Desde já, devemos buscar modos de nos acomodar, de nos adaptar e de nos
prepararmos para o estado de longevidade de modo que o idoso gere os seus próprios
recursos - entre idosos mesmo - para que sejam autossuficientes e não dependentes de seus
filhos e nem do estado capitalista, mas que o estado capitalista se sinta interessado por coisas
que somente um ancião pode fazer. Essa é uma alternativa, sugere Dr. Padilla Corral. Por isso
temos que começar a trabalhar já, porque isso já nos afeta. A seguir veremos algumas
possibilidades de moradias e de trabalhos sociais já implantados em vários lugares do mundo,
que começam a indicar alternativas para a fase do envelhecimento.
E também, em tempos de internet, algoritmos, mecanismos de busca através de tags
que funcionam como indexadores de conteúdo, que além de reforçar o sistema de vigilância e
controle da sociedade, também oferecem produtos e serviços para estimular o consumo.
Durante a pesquisa, fui ‘bombardeada’ com anúncios e publicações que se relacionam com a
pesquisa, por isso, fiz uma seleção de alguns ‘posts’ que foram colocadas ao longo deste
capítulo, com intuito de tomarmos contato com o que a internet tem a nos dizer sobre o
processo de envelhecimento.

24
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A estilista britânica Vivienne Westwood cria camiseta em apoio ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, quando
esteve refugiado na embaixada do Equador em Londres.
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2.2.1 Moradia para idosos
Que espaço eu preciso para viver quando for velho? Aquela casa que eu comprei será
que ainda me serve? Que tipo de padrão e que lugar da cidade me interessa? Em qual ponto
da cidade interessa mais ao grupo que vai para lá? Afastado ou não? Em qual bairro? Essas e
outras discussões são analisadas no modelo cohousing.
Esse modelo surgiu na Dinamarca, na década de 1960, e se disseminou nos Estados
Unidos e Canadá com o intuito de facilitar a proximidade de seus moradores, com áreas de
lazer comunitárias, mas garantia de privacidade. As pessoas se socializam quando quiserem,
mas há um sentimento de coletividade pelo mesmo tipo de atividade profissional do grupo.
No Brasil, no que se refere a moradia coletiva ou comunidade, o projeto ConViver25
foi criado pelos Professores da Unicamp em 2014, a partir do modelo cohousings, que são
moradias criadas e administrada pelos próprios idosos, que decidem entre amigos como e
onde querem viver sua aposentadoria e envelhecer junto com seus amigos. A Associação
formada por professores sindicalizados aposentados já conta com quase 200 pessoas em área
de ao menos 20 mil m² no subúrbio de Campinas e está prevista para ser inaugurada em 2020.
Cerca de 70 pessoas participam do projeto e o custo será de cerca de R$ 400 mil por
unidade, com pagamento mensal de R$ 3,5 mil. Todas as decisões serão tomadas em
conjunto. O ponto-chave é o convívio social. Por isso, há reuniões em que os participantes se
dividem em grupos. Os apartamentos pertencem a uma cooperativa, mas podem ser deixados
de herança para os filhos.
Hoje, a Associação dos Docentes da Unicamp tem sido procurada por instituições e
estudiosos ligados à questão de moradia e tanto para terceira idade como multigeracionais
com públicos específicos ou com necessidades especiais. Muitas destas comunidades têm
sido acompanhadas e estudadas por especialistas em gerontologia, antropologia, sociologia,
psicologia e arquitetura.
Vários estudos mostram que esse modelo de moradia contribui, de forma decisiva,
para uma vida mais longeva, com uma melhor saúde física e mental e, portanto, uma melhor
qualidade de vida dos idosos, reduzindo ou eliminando doenças comuns na velhice, como a

25

Sites consultados sobre a Vila ConViver https://www.agrandeartedeserfeliz.com/professores-da-unicamp-criam-vila-paraenvelhecerem-juntos/.
https://centrape.org/nada-de-asilos-conheca-o-novo-conceito-de-moradia-para-idosos/ (Com informações do UOL e Estado
de S.Paulo). Acesso em out. 2018.
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depressão, a demência senil e o Alzheimer”. Segundo o professor Bento da Costa Carvalho
Junior (FEA), da diretoria da Associação dos Docentes da Unicamp.
Na Espanha, há oito projetos construídos para se passar a última etapa da vida com
pessoas queridas. A Convivir26, uma república autogerida também no modelo cohousings, na
cidade espanhola de Cuenca, onde dezenas de amigos e familiares se entusiasmaram quando
os dois casais de amigos propuseram a ideia de viver juntos, e hoje são 87 sócios que se
identificam com o lema “dar vida à idade”.

27

O condomínio conta com todos os serviços de um asilo para idosos tradicional, “mas
não ficamos sentados o dia todo em uma cadeira entre desconhecidos”, explicou um dos
amigos. Compartilham tarefas, mantêm-se ativos, mas conservam sua independência e
individualidade.
A velhice chega mais tarde hoje, mas pensa-se nela desde cedo. Os mais velhos
atualmente — especialmente europeus e japoneses— vivem mais e não querem passar a
última fase da vida entre desconhecidos ou ser um peso para os filhos e também prezam pela
convivência e práticas integradas, é o que demonstra um estudo de 201528, realizado pelo
ministério da saúde espanhol, no qual mais da metade dos pesquisados acha pouco provável
viver em um asilo, enquanto quatro em cada dez veem como alternativa o cohousing.
Inaugurado em 2014, em João Pessoa, Paraíba, o programa Cidade Madura é uma
iniciativa destinada a idosos de baixa renda. Possui mais duas unidades — uma em Campina
Grande e outra em Cajazeiras — e cada uma conta com 40 casas adaptadas de 54 m².
O condomínio oferece posto de saúde, academia ao ar livre, horta comunitária, pista
de caminhada, centro de convivência com salão, salas de aula, de TV e de fisioterapia, copa,
26

Matéria “Envelhecer te fará feliz”, em El Pais, em 30 ago.16. Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/25/ciencia/1472146569_815162.html. Acesso out.18
27
Convivir, em Cuenca - Espanha
28

Pesquisa sobre o modelo cohousing e idosos, disponível em: http://www.mayoresudp.org/wp-content/uploads/2014/09/Elcohousing-y-las-personas-mayores-abril-2015.pdf. Acesso: out.18
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banheiros acessíveis e até um redário. Destinada a idosos a partir dos 60 anos
— preferencialmente quem vive há mais de dois anos na cidade — com renda de até cinco
salários mínimos, que morem sozinhos ou apenas com os cônjuges e possuam autonomia para
realizar atividades diárias. Os beneficiados pagam apenas uma taxa de condomínio e podem
viver lá o tempo que quiserem e precisarem.

29

30

Enquanto a Vila e o cohousing oferecem moradias individuais e compartilham áreas
comuns, na república de Idosos de Santos, o grupo divide a mesma casa. A República de
Idosos de Santos, no litoral de São Paulo, é pioneira no Brasil. Inaugurada em 1996, conta
hoje com três unidades geridas pela prefeitura da cidade. Elas são mistas e têm em média 5
moradores cada, com idades entre 65 e 89 anos. "Gosto de viver aqui porque a gente é livre
para fazer o que quiser, não tem ninguém para controlar a hora, que horas você sai. Vivemos
como em família". A declaração de Maria Alicia Costa, de 85 anos, resume como é viver em
uma das repúblicas de idosos31.
Alguns são aposentados, outros ainda trabalham fora. O que recebem de renda é usado
para suas próprias contas como, lazer, remédios, alimentação e outras despesas. O valor que
eles pagam é simbólico para que eles sejam autossuficientes e capazes de pagar suas contas.
Os pré-requisitos exigidos para morar lá é dispor de autonomia física e psíquica e ter renda
até dois salários mínimos. O custo mensal para cada morador é de R$ 170 reais, e inclui água,
luz, aluguel e os moradores dividem as tarefas domésticas.
Em São Paulo, projetada pelo Héctor Vigliecca, a Vila dos Idosos estimula o convívio
com hortas, espaços para banho de sol e lavanderia coletiva. Lá, o idoso pode morar sozinho
ou com até uma pessoa. Inaugurada em 2007, a Vila passou a ser uma referência da
29
30

Cidade Madura, na Paraíba
A República de Idosos de Santos, litoral de São Paulo.
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Reportagem do canal G1, disponível em: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2012/11/em-santos-idosos-aliviamsolidao-e-mantem-vida-ativa-em-republicas.html. . Acesso jul.18.
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administração municipal de São Paulo. O local é mantido pela Secretaria de Habitação, que
pensou nessa tendência de estimular a vida em comunidade na terceira idade.

32

O espaço é voltado para pessoas de baixa renda sem família por perto, com quitinetes
privadas e pontos coletivos, onde é possível viver em privacidade e socialmente. No
momento, há 200 moradores e quem os seleciona é a própria secretaria. O custo mensal para
cada morador sai em torno de R$ 100 reais. O espaço conta com seguranças e o valor cobrado
inclui manutenção e serviços.
Depois de tantos anos de contribuição e trabalho, valorar a vida de uma pessoa pelas
suas possibilidades, e não pelo que impõe o mercado, é o mínimo de retribuição que a
sociedade e o estado devem oferecer33
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Reportagem da R7 na Vila dos Idosos, disponível em: https://noticias.r7.com/sp-record/videos/vila-exclusiva-paraidosos-oferece-moradia-com-alugueis-baratos-13102017. Acesso jul.18.
33
Matéria da revista Hypeness, disponível em: https://www.hypeness.com.br/2017/09/vila-dos-idosos-propoe-novoconceito-de-moradia-para-terceira-idade-em-sp/ . Acesso em jul.18.
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2.2.2. Atividades socioculturais para idosos
A arte é caminho para integração, quebra de isolamento, fortalecimento individual e
coletivo para a construção de atuação política dentro e fora da instituição. Os projetos
apresentados a seguir estão voltados a atividades artísticas e socioculturais com intuito
integrar o idoso à comunidade, criando soluções sustentáveis e criativas que se destacam pela
mistura de elementos contemporâneos com os conhecimentos tradicionais que são
transmitidos pelas avós, como a costura, o bordado, outras práticas artesanais.
O fato do idoso estar sozinho pode aumentar os riscos de enfermidades, por isso, eles
também atuam de forma preventiva ao proporcionar ações que valorizam seus atos, fazendo-o
sentir-se respeitado e importante, contribuindo com o fortalecimento e reconhecimento de
suas realizações, melhorando a autoestima e o bem-estar.
Idosos pode ser produtivo fazendo coisas que dão prazer, coisas que a sociedade tenha
interesse em produtos que só ele pode produzir criar, como é o caso do projeto A Avó Veio
Trabalhar34 que reúne mulheres acima dos 65 anos para produzir objetos de design. É uma
iniciativa é da designer Susana António e do psicólogo Ângelo Campota, que tem interesse
na questão da ocupação do tempo na Terceira Idade. Em setembro de 2014, começaram A
Avó Veio Trabalhar, um projeto que se dispunha reintegrar os seniores do Cais do Sodré a
uma vida em comunidade e sair da inércia através de desafios criativos, fugindo das ofertas
tradicionais dos programas sociais para idosos.

35
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Avó veio trabalhar, sites consultados: https://www.facebook.com/AAvoVeioTrabalhar/ https://www.almostlocals.com/aavo-veio-trabalhar/
35
Projeto Avó veio trabalhar, Lisboa - Portugal
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O espaço funciona como um centro criativo intergeracional, onde laços sociais e
emocionais são estabelecidos na comunidade local e onde pessoas idosas podem desfrutar a
velhice de forma saudável, criativa e sustentável. A Avó Veio Trabalhar começa com 12
integrantes criando luvas em cores que as senhoras não costumam usar – como tons
fluorescentes – e sugerindo bordados que elas mal conheciam, como caveiras mexicanas. No
final de 2014, já contava com 30 participantes.
Quando o projeto se expandiu para a loja-ateliê com vitrine na Rua do Poço dos
Negros que o projeto começou a se desenvolver mais rapidamente. “Com a loja, começam a
chegar novas avós. Muitas vezes as famílias passam, conhecem o projeto e depois trazem a
avó”, explica Ângelo, que hoje coordena o trabalho de 70 avós em três pólos do projeto (no
Centro Dia de São Paulo em Lisboa, onde tudo começou; na Poço dos Negros e em Campo
de Ourique). São pessoas, segundo ele, que querem se manter ativas sem passar o tempo se
preocupando com a ideia de estarem no final da vida. “Muitas preferem estar aqui do que em
casa”, diz Seu Ângelo.
O impacto que o projeto A Avó Veio Trabalhar tem na vida das participantes, no
entanto, vai além de ocupar o tempo das idosas. A vitrine cheia de peças interessantes da loja
mostra que aquelas senhoras estão integradas ao processo de modernização do bairro. Além
disso, elas se envolvem em diversos projetos da cidade, como o festival de cinema DOC
Lisboa, o fim de semana cultural Festival Silêncio e a marcha LGBT da cidade. “ Elas
deixam de estar adormecidas, crescem como pessoas”, orgulha-se Ângelo, que diz que “é nos
lugares mais estranhos que as avós querem estar”.
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A média de idade das avós do projeto é de 75 anos mas a média é de 65 anos e há
apenas uma avó com 57 anos, mas fisicamente debilitada. Na outra ponta, a mais velha do
grupo já passou dos 90 anos. Apesar do nome, A Avó Veio Trabalhar não é um projeto
apenas para mulheres. Há um avô que faz tapetes, mas historicamente, os bordados são uma
tarefa mais feminina, o que intimida os homens. Mas o projeto prevê a criação de uma
marcenaria e outras atividades em que os senhores se reconheçam mais.
Preocupações sociais e estéticas se misturam no projeto A Avó Veio
Trabalhar. Susana desenvolve projetos de design original com a preocupação de colocá-los à
venda como produtos de primeira linha. Cada peça traz consigo uma etiqueta com foto e a
história da avó envolvida naquela produção. Cada coleção tem uma avó embaixadora, que
empresta seu rosto para as campanhas promocionais. “Nas sessões fotográficas, elas deixam
de ver suas rugas, ficam sempre surpreendidas”, comenta Ângelo.

O cuidado no design de produto faz as peças das avós conquistarem espaços
consagrados, como a loja da Fundação Serralves e as filiais da Vida Portuguesa, para quem
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desenvolveram um produto específico. Susana faz análises de mercado, estudos de tendências
e reúne um grupo restrito de avós para trabalhar em protótipos antes de seguir em frente com
uma nova coleção.
Ao fim de seis coleções, A Avó Veio Trabalhar ganhou projeção entre os mais novos
de Lisboa. Tanto que, em média, a cada dois meses são organizados workshops de técnicas
que elas usam no ateliê e o projeto reverbera também fora de Portugal. As avós participaram
esse ano da Bienal Ibero-americana de Design, em Madri; esse ano ainda viajam para
Budapeste, Amsterdã e São Paulo, onde fizeram parte do evento A Teia, do canal GNT.
Em maio de 2018, Avó veio trabalhar recebeu a visita do Presidente da República. O
encontro incluiu cantorias, consultas médicas improvisadas e muitas risadas quando ele quis
saber do que falam enquanto trabalham "Cantamos, contamos a nossa história, da nossa vida,
contamos o que se passa com os nossos filhos, com os nossos netos. Nós somos todos uma
família."
Outro projeto que apresenta o potencial estético e singular dessa fase da vida é o
Advanced Style36 , criado pelo fotógrafo Ari Cohen, reúne fotos de idosos da cidade de Nova
Iorque que possuem um estilo pessoal pouco convencionais e exuberantes — e que servem de
inspiração para outras pessoas. O blog é procurado por empresas que buscam modelos idosos
(profissionais ou não).
Seu sucesso resultou na publicação do livro Advanced Style, com as fotografias dos
idosos de Nova Iorque e também em um documentário37 que foi lançado em setembro de
2014. O fotografo Ari Cohen, quando estava crescendo, sua falecida avó Bluma era sua
melhor amiga; sua “energia e atitude em relação à vida” continuam a inspirá-lo. Ele notou a
falta de pessoas mais velhas em campanhas de moda e sites de estilo de rua que mostram
como os idosos podem ser elegantes e criativos.

36

Site Advanced style, disponível em: http://www.advanced.style/. Acesso out.18.

37

Documentário Advanced style, disponível em: http://www.advanced.style/the-advanced-style-documentary-film-page
Acesso out.18.
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Advanced style, Estilo Avançado, em português.
Advanced style, Estilo Avançado, em português.
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Documentário Iris - uma vida de estilo. Documentário faz uma homenagem a uma verdadeira lenda da moda e decoração,
a novaiorquina Iris Apfel, que aos 93 anos de idade ainda aconselha modelos e pechincha com os compradores.
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Há também atuações teatrais criadas especificamente para os lares de idosos com a
doença de Alzheimer ou algum tipo de demência, como a do grupo teatral canadense La
Belle Visite42. O projeto iniciado em 2015, por um grupo é formado por uma família de
palhaços, A Família Labelle, que visita os idosos dessas instituições caracterizados com
roupas dos anos de 1930 a 1950 e se comportando de acordo com os costumes da época – a
cortesia e as boas maneiras –, retomando os tempos da juventude dos idosos visitados e
despertando lembranças e sentimentos apagados pela doença.
Os palhaços constroem improvisações em função de cada idoso: quem ela é, de onde
vem, o que gosta ou não. E com isso o idoso estabelece um laço afetivo com os palhaços,
interagindo até mesmo fisicamente com eles, cantando e dançando. Fernand Bruneau,
coordenador do lazer em psicogeriatria do Hôpital Sainte-Anne, em Montreal – Canadá, falou
sobre o episódio ocorrido com os palhaços em que um idoso começou a dançar e cantar ao
vê-los: Eu nunca, absolutamente nunca teria pensado que essa pessoa pudesse cantar! De
onde é que os palhaços tiram isso? Isso faz que com que a gente se diga: não os
estigmatizem, não os fechem numa caixa. Ao contrário: abram a caixa! Nós podemos nos
relacionar com as pessoas sem necessariamente passar pelo cognitivo (...). Nós sabemos que
o cérebro primário se baseia nas emoções, na afetividade e é isso que vai ser preservado. Tem
um provérbio que diz que o coração não sofre de Alzheimer, e é verdade43.
Em 2018, a Fundação Britânica de Beneficência44 em São Paulo, inaugurou um
Centro de Convivência para Idosos com a parceria da Cultura Inglesa para oferecer atividades
físicas e mentais, bem como, o convívio social necessário para que o idoso tenha maior
qualidade de vida. Entre as atividades oferecidas, como a Boneca Chinesa, que apresentei
em 2018 e começo de 2019, os idosos também atuaram na peça teatral Comida, dirigida
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42

La Belle Visite
Site do grupo La belle visite http://fondationdrclown.ca/la-belle-visite. Acesso out.18.

43

Entrevista com o grupo La Belle Visite, disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=YK1QxZDVgS0. Acesso
jul.18.
44
Fundação Britânica de Beneficência. Coordenação de projeto: Isabela Bertho e Ricardo Rosado.

56

pela diretora e atriz Yara Toscano. Esta montagem, partiu das histórias de vida dos idosos em
torno do alimento, que foi semeado e colhido por mulheres do interior da Bahia é finalizado
pela alquimia do masterchef mágico cidadão do mundo que transforma a matéria prima em
diversão, arte e saída para qualquer parte. Nos alimentamos de memórias e percalços. Somos
recheados de experiência de vida e flambados com esperança, solidariedade, desejo por
liberdade e por um mundo melhor.

Outro caminho possível, é a criação de situações que favorecem a relação de
aprendizado intergeracional, como o Speaking Exchange45 que une, por meio de web
chats, jovens brasileiros que querem aprender inglês a idosos norte americanos – moradores
do asilo Windsor Park, em Chicago – que desejam ter alguém com quem conversar e trocar
experiências. Desenvolvido pela escola de idiomas CNA, em São Paulo e pela agência de
publicidade FCB Brasil, o projeto traz muitos resultados positivos: os jovens praticam e
melhoram sua pronúncia do idioma; os idosos assumem o papel de professores; e ambos
conhecem novas pessoas, trocam experiências e criam um vínculo para além do exercício de
conversação, ampliando o conceito de aprendizado.
Na Holanda, a casa de repouso Humanitas, com 160 idosos começou a receber
estudantes das universidades Saxion e Windesheim. O projeto começou há dois anos, quando
o estudante Onno Selbach, que estava insatisfeito com condições dos alojamentos da
universidade onde morava por causa do barulho constante, por serem caros e pequenos. Eles
entrou em contato com a gerente da casa de repouso, Gea Sijpkes sugerindo um intercâmbio.
Eles não precisam pagar aluguel, desde que passem ao menos 30 horas por mês como “bons

45

Informações sobre o projeto Speaking Exchange disponível em: https://www.cna.com.br/sobre-cna/exchange. Acesso
out.18.
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companheiros” dos idosos. Os estudantes preparam refeições, fazem compras, comemoram
aniversários, assistem TV e fazem companhia quando alguém adoece. Também planejam
atividades de acordo com os interesses de cada um, por exemplo, quando um grupo de idosos
demonstrou interesse por grafites, os alunos os levaram para as ruas, com spray e pedaços de
papelão para ensiná-los sobre o stencil. Outro morador, de 85 anos, se interessou por aulas de
informática e seu vizinho de 22 anos, se prontificou a ajudá-lo. Hoje, ele já sabe navegar na
internet, tem perfil no Facebook e envia e-mails.
Essas conexões intergeracionais são positivas e benéficas para todos os residentes da
casa, sejam jovens ou idosos. O objetivo é reduzir a solidão dos mais velhos e acabar com a
imagem negativa que muitos têm sobre o processo de envelhecimento. O projeto da
Humanitas já ultrapassou as fronteiras holandesas, surgido na França, Reino Unido e Estados
Unidos. Em alguns países, idosos independentes alugam quartos com desconto para
estudantes. Mas os pioneiros são os espanhóis, que começaram as experiências de habitação
compartilhada em 1996, em Barcelona. Segundo a Associação Internacional de Lares e
Serviços para o Envelhecimento* (IAHSA, na sigla em inglês), o programa funciona hoje em
mais de 27 cidades.
Os lugares de encontros para idosos nos grandes centros urbanos normalmente são
pontos voltados ao consumos, como cafés, restaurantes, etc o que pode dificultar a
convivência. Mas em São Paulo, existem centros culturais de que oferecem lazer e cultura de
qualidade para os idosos com é o caso do Serviço Social do Comércio - Sesc muito
reconhecido pela qualidade das estruturas e dos serviços prestados à sociedade. Por meio de
atividades socioculturais e educativas, o programa para a Terceira Idade visa promover,
principalmente, a sociabilização, a reflexão sobre o envelhecimento, o desenvolvimento de
novas habilidades e a integração com as demais gerações. As atividades são gratuitas e muito
diversificadas, vão desde atividades artísticas, corporais, de turismo e até mesmo
tecnológicas. No estado de São Paulo, o Sesc conta com uma rede de 40 unidades atendendo
a população em diversas regiões. A Boneca Chinesa também foi muito bem acolhida,
integrado a programação de saúde e bem-estar para os idosos na unidade Florêncio de Abreu,
no centro de São Paulo.
No Sesc Pinheiros, também apresentei a vivência de Respiração Consciente, com
colaboração da terapeuta corporal Renata Borges. As práticas corporais aplicadas foram
fundamentadas a partir do método de Respiração de Renascimento (Rebirthing), de
conhecimentos relacionados à Medicina Tradicional Oriental e exercícios de bioenergética,
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visando o equilíbrio físico, psicoemocional e energético dos participantes, promovendo um
processo sanador gentil, delicado e eficaz.
Na Vivência de Respiração Consciente, pudemos perceber o quanto é importante
trabalhar a respiração com os grupos da Terceira Idade, pois existe uma grande necessidade
de autovalorização por parte destas pessoas neste momento da vida. O ancião é uma fonte de
sabedoria e esta consciência pode ser resgatada através de práticas que promovem a
reconexão com nossa natureza autêntica e livre de condicionamentos e crenças limitantes. A
experimentação das possibilidades do corpo neste contexto restabelece a autoestima e a
confiança no próprio corpo, o bem-estar ressurge, assim como a fluidez na vida e nas relações
com o outro e consigo mesmo. A respiração consciente também possibilita às pessoas serem
mais criativas, e assim poderão recriar a própria realidade, desde a consciência, e a
responsabilidade pela própria vida.
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Ainda integrando a programação do Sesc, na unidade Consolação, em 2017,
apresentei com o artista Eduardo Salvino, o projeto de fotografia light painting, Cauda de
Cometa – corpo celeste no espaço sideral. Light Painting ou ‘Pintura de luz’ é uma técnica
fotográfica que permite captar um rastro luminoso no espaço ao mover uma fonte de luz (ou a
câmera fotográfica) com velocidade lenta do obturador, criando imagens temporais suspensas
no ar.
A luz pode ser usada como um lápis para desenho ou escrita e a câmera capta o
movimento no espaço. Além de LEDs, leizers, lanternas, apresentamos também alguns
aplicativos disponíveis para celulares que funcionam como fontes luminosas e como recursos
para alterar a velocidade do obturador. Os participantes são orientados a produzir fotografias
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Vivência de Respiração Consciente, no Sesc Pinheiros, em abr.16. http://midiamagia.net/blog/vivencia-de-respiracao-nosesc-pinheiros-para-idosos/. (acesso out. 18).
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com suas próprias câmeras ou celulares, explorando as novas possibilidades da imagem
digital, os recursos dos equipamentos e as possibilidades de compartilhamento em redes
sociais.
O corpo dos idosos em movimento, ao compor com as imagens do universo, se torna
um elemento celeste e se funde com o espaço sideral, se tornando estrela, constelação,
nebulosa, cometa, asteroide, túnel de luz, lembrando que estamos integrados ao universo.
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“ Beijo, só se for de língua! ”
Anunciou a avó do meu amigo Gustavo na quermesse.
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A apresentadora de TV Palmirinha e a avó também participam de manifestações políticas no Brasil
.
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Os exemplos apresentados mostram ações destinadas aos idosos que dialogam com as
novas formas de se encarar o processo de envelhecimento, criando modos de estar junto. Mas
existem também, muitos produtos e serviços que estão vinculados ao um estereótipo social do
que deve ser um velho e, até mesmo, subestimam a capacidade dele por não responder
conforme o esperado.
Muitas pessoas que passam pelo processo de envelhecimento acabam se isolando,
ficam com medo de sair de casa ou tem vergonha de si mesmo, ou ainda, estão passando por
processos de luto e se sentem desamparadas e depressivas. Com esses projetos, podemos ver
o quanto essas ações têm um impacto positivo na vida dos idosos.
O ancião continua sendo o sábio da sociedade e estão nos mostrando que o tipo de
vida que tiveram levou o corpo a processos de esgotamento. A artista Tabita Rezaire se refere
a um conto tradicional que relata uma cena no qual existe um grupo escalando uma
montanha, de repente os que estão mais à frente começam a despencar para avisar aos que
vem vindo que existe uma pedra solta no caminho, para que tenham cuidado ou que mudem a
rota.
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3. O estado da arte
O termo ‘Artes Visuais’ designa um conjunto de expressões artísticas que ‘dão visão’
a questões emergentes e sutis em um determinado tempo e contexto social. O artista é como
uma antena que capta sinais, decodifica e dá visibilidade a informação. Também é
comumente utilizado 'Artes Plásticas', que diz respeito a matérias que podem ser moldadas
pois tem a capacidade de se adaptarem e de gerarem outros sentidos. Nesse contexto,
apresento alguns aspectos e camadas de sua trajetória que culminaram em experimentações
artísticas que incorporam o corpo na obra, seja como ativador ou participador. A partir disso,
e de modo geral, podemos dizer que a História da Arte Ocidental, foi dividida em 4 principais
momentos47:

- Artes das Civilizações Antigas (ou da Antiguidade): desenvolvida após a criação da escrita
estendendo-se até á queda do Império Romano, em 476 d.C. Estão ligadas a uma determinada
cultura, relatando sua história e particularidades de um povo, como a Arte: Mesopotâmica,
Suméria, Babilônica, Persa, Egípcia, Celta, Grega, Romana, entre outras.

- Período da Tradição: Renascimento, meados do século XIV até o século XIX. Nesse
momento, são instituídas as academias de Belas Artes na Europa e América, que representam
o mundo visível e os temas religiosos, estabelecendo um modelo de produção de arte que é
transmitido para vários países. O corpo é um modelo estático que é transposto para uma
pintura ou para uma escultura, se tornando um personagem de uma passagem bíblica ou
mitológica. A arte da tradição é essencialmente figurativa, mas esse modelo entra em crise no
século XIX com a modernidade.

- Período da Modernidade: século XIX até o final do século XX, momento de profundas
transformações sociais que culminaram na Revolução Francesa, Revolução Industrial,
independência das colônias, guerras mundiais. Surge a fotografia e o cinema. Nesse período,
a arte é formalista, pois desconstrói as tradições artísticas, ou seja, a pintura que era figurativa

47

Cabe ressaltar que: "A História da_rte é a área das ciências humanas em que se constrói uma narrativa sobre a criação de
objetos e experiências realizados, em sua maioria, por homens brancos, europeus, estadunidenses e pintores (alguns
gênios)... ". Projeto coordenado por Bruno Moreschi, contemplado pelo Rumos Itaú Cultural, com a intenção de mensurar o
cenário excludente da História da Arte oficial estudada no Brasil a partir do levantamento e do cruzamento de informações
básicas das/dos artistas encontradas/encontrados, como forma de discutir o papel das instituições culturais e livros
responsáveis pelos cenários restrito da História da Arte, que ignoraram produções artísticas de mulheres, negros, indígenas e
não europeus. Disponível em: www.historiada-rte.org. Acesso em ago.2019.
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passa a ser abstrata, a escultura descontrói o corpo humano, ambos passam a usar formas
geométricas. A modernidade inicia-se na França com o Impressionismo (1860), o Fauvismo
(1901), o Cubismo (1907) e o Surrealismo (1920); na Alemanha com o Expressionismo
(1912) e o Dadaísmo (1916), o Suprematismo (1912) e o Construtivismo (1919), na Rússia
(1913), entre outros.

- Período da Contemporaneidade: nesse momento, a arte repensa a própria ideia de arte, ou
seja, questiona o que é a pintura, a escultura, assim como, os modos de vida e o sistema da
arte. Refere-se a um rompimento da arte em relação ao Modernismo, expandindo os meios
tradicionais como a pintura, gravura e a escultura. Surge o vídeo e os satélites. A arte
contemporânea articula diferentes linguagens - dança, música, pintura, teatro, escultura,
literatura etc. - desafiando as classificações habituais, colocando em questão o caráter das
representações artísticas e a própria definição de arte.
O movimento artístico que impulsionou essa nova atitude foi a Arte Conceitual48,
vanguarda que surgiu na Europa e nos Estados Unidos no fim da década de 1960 e meados
dos anos 1970, pelo artista Marcel Duchamp. Na arte conceitual, o conceito ou a atitude
mental tem prioridade em relação à aparência da obra, ou seja, o mais importante para a arte
conceitual são as ideias, a execução da obra fica em segundo plano e tem pouca relevância. O
que importa é a invenção da obra, o conceito, que é elaborado antes da sua materialização49.
A arte contemporânea proporciona uma experiência que se dá a partir da relação com o
público e também, é uma tentativa de dirigir a arte às coisas do mundo.
Também nos anos 60, os artistas estavam explorando os meios de comunicação de
massa (TV, rádio, jornais, revistas, satélites, vídeo), e com isso, a arte pode se aproximar da
vida e expandir dos circuitos tradicionais, para estar em diálogo direto com o público e
refletindo também sobre sua função social e sobre a participação política dos artistas.
Nesse período, surge a Arte Postal, movimento artístico iniciado a partir das atuações
do Grupo Fluxus, formado por artistas de diversos países e sob a coordenação de George
Maciunas. Os artistas do Fluxus buscavam inserir a arte no cotidiano, defendendo a ideia de
que todos deveriam compreendê-la. A Arte Correio (Mail Art) ou Arte Postal, surgiu como
uma saída viável para a circulação e trocas de informações sem fronteiras. Este foi o primeiro
48

A seleção estabelecida a partir da arte conceitual refere se aos pontos de contato e diálogos com a minha pesquisa artística.
Arte Conceitual. Enciclopédia do Itaú Cultural: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3187/arte-conceitual. Acesso
em nov.18.
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movimento artístico em rede que aproximou países, proporcionou exposições e intercâmbios
culturais sem passar julgamentos críticos e instituições tradicionais.
Enquanto isso, no Brasil, o corpo é inserido na obra como principal elemento de
ativação ou participação, ou seja, sem esse contato a obra não acontece. Na década de 50,
surgiu o movimento artístico brasileiro Neoconcretismo em um momento que os artistas
procuravam novos caminhos, pois percebiam que a arte não é um objeto, que tem
sensibilidade, expressividade, subjetividade, indo muito além do geometrismo puro. Eram
contra as atitudes cientificistas e positivistas presente no Concretismo e passavam a
incorporar o observador como parte da obra. Hélio Oiticica50 e Lygia Clark51, foram os
principais expoentes do Neoconcretismo no Brasil. Esses dois artistas, cada um a seu modo,
construíram percursos que nasceram na pintura, se projetaram para o espaço físico e para a
proposição de experiências artísticas vivenciais centradas no corpo.
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A obra Parangolé53, de Helio Oiticica, é considerada pelo artista a "totalidade-obra", é
o ponto culminante de toda a experiência que realiza o corpo, com a cor e o espaço. Oiticica
cria o Parangolé a partir das experiências com a comunidade da Escola de Samba Estação
Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro. A obra é composta por camadas de panos e
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Helio Oiticica (RJ 1937/1980). Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa48/helio-oiticica. Acesso nov.18.
Lygia Clark (BH-1920/RJ 1988). Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1694/lygia-clark. Acesso nov.18.
Parangolé, still de filme, 1964. Helio Oiticica.
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Parangolé. Enciclopédia Itaú Cultural, disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3653/parangole. Acesso
nov18.
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estandartes que se fusionam em cores, estruturas, músicas e palavras, ao propor que seja
vestida e acionada por meio da dança e do movimento, e só assim, a obra se revela.
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Lygia Clark com a série Bichos, torna-se a pioneira na arte participativa mundial.
Consiste em placas de metal polido unidas por dobradiças, que permitem a manipulação do
espectador, que conjuga à dinâmica da peça com novas configurações. Sua preocupação
volta-se para uma participação ainda mais ativa do público e inicia, então, trabalhos voltados
para o corpo, que visam ampliar a percepção, retomar memórias ou provocar diferentes
emoções. Neles, o papel do artista é de propositor ou canalizador de experiências.
Em 1968, criou Luvas Sensoriais que permitem a redescoberta do tato por meio de
bolas de diferentes tamanhos, pesos e texturas. O Eu e o Tu: Série Roupa-Corpo-Roupa, de
1967, um casal veste roupas confeccionadas pela artista, cujo forro comporta materiais
diversos. Aberturas na roupa proporcionam, pela exploração tátil, uma sensação feminina ao
homem e à mulher uma sensação masculina. A instalação A Casa É o Corpo: Labirinto, de
1968, oferece uma vivência sensorial e simbólica, experimentada pelo visitante que penetra
numa estrutura de 8 metros de comprimento, passando por ambientes denominados
"penetração", "ovulação", "germinação" e "expulsão".
Entre 1970 e 1975, nas atividades coletivas propostas por Lygia Clark na Faculté
d'Arts Plastiques St. Charles, na Sorbonne, a prática artística é entendida como criação
conjunta, em transição para a terapia. Em Túnel (1973) as pessoas percorrem um tubo de
pano de 50 metros de comprimento, onde às sensações de claustrofobia e sufocamento
contrapõe-se a do nascimento, por meio de aberturas no pano, feitas pela artista.
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Bichos, 1965. Lygia Clark.
Luvas Sensoriais, 1968. Lygia Clark.
O Eu e o Tu: Série Roupa-Corpo-Roupa de 1967. Lygia Clark.
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A partir de 1976, dedica-se à prática terapêutica, usando Objetos Relacionais, que
podem ser, por exemplo, sacos plásticos cheios de ar ou água, sementes; meias com bolas;
conchas e pedras. O paciente cria relações com os objetos, por meio de sua textura, peso,
tamanho, temperatura, sonoridade ou movimento. Eles permitem reviver, em contexto
regressivo, sensações registradas na memória do corpo, relativas a fases da vida anteriores à
aquisição da linguagem.
“Lygia foi bem mais profunda em seus pensamentos. Aceitou o homem
contemporâneo, vulnerável, com seus vícios e medos, retirando a arte do status de
elite, aproximando-a da vida, para o bem-estar coletivo e social, transformando o
sentido da arte. Tirou o homem de sua alienação e lapidou um novo, consciente de si,
que sente, que vive, transcende a arte. Clark foi ícone da contracultura vanguardista,
se auto-intitulou como propositora, ou seja, proporcionou a vivência do presente
imediato, ofereceu a experiência sensorial, promoveu a libertação do homem, rompeu
e marcou a história da arte, transformou o observador em participador, praticou a
poética terapêutica, contribuiu com a arte terapia, transformou a obra de arte em vida.
O segredo de uma grande arte consiste em saber realizar o milagre do mistério das
coisas; em saber exprimi-lo à luz dos sentidos, após íntima e profunda comunhão com
o mistério que palpita na alma da artista. Este tem de ser um vidente, normal ou
supranormal, onde tudo é espírito e nossa concepção de vida comum não chega. A
nova grande arte deve ser integral: presume o artista total, o super-homem que
realizou sua maturação biológica; não agnóstico, o meramente técnico, mas o espírito
completo sob todos os aspectos. É indispensável que o homem tenha englobado em si
a visão do universo, e nela tenha atingido as mais profundas concepções de vida. ”
(Ubaldi apud ROHDEN, 2007, p. 15 e 16)58.
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Sessão com os objetos Relacionais, 1976. Lygia Clark.
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In: http://la-otto.blogspot.com.br/2015/01/lygia-clark-e-arte-terapia-arte-pela.html |
file:///Users/deniseagassi/Downloads/aspectos_da_estruturacao_do_self_de_lygia_clark_perspectivas_criticas_eduardo_alm
eida.pdf
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A poética de Lygia Clark propõe a desmistificação da arte, do artista e a desalienação
do espectador, que finalmente compartilha a criação da obra. Na medida em que amplia as
possibilidades de percepção sensorial em seus trabalhos, integra o corpo à arte, de forma
individual ou coletiva, dedicando-se à prática terapêutica. Na Estruturação do Self, Lygia
Clark fazia atendimentos que se colocam um limite entre arte, terapia e diálogo com os
campos da psicologia e filosofia.
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Apresentação do vídeo ‘Mundo de Lygia’ na Escola Neijing SP, em dez/18.
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3.1 Consulte artistas
As experimentações de Lygia Clark se tornaram uma referência internacional e
impulsionaram artistas a atuar mais próximo do público, a dialogar com outras áreas do
conhecimento, surgindo trabalhos com as medicinas alternativas e ancestrais aliadas aos
modos de vida atual. A proposições artísticas que também criam espaços estéticos para o
cuidado do outro, que por sua vez, estão em busca de tratamentos e processos relacionados a
cura e a consciência, como é o caso da pesquisa da finlandesa Pia Lindman.
A artista utiliza metodologias nativas e saberes tradicionais, propondo modos
alternativos de ação que superam padrões rígidos de conhecimento, repensando as
convenções de comportamentos sobre como sentimos, moramos, estudamos ou nos curamos.
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Para a #32bienal de Arte de São Paulo, Pia Lindman construiu Nose, Ears,
Eyes [Nariz, orelhas, olhos], uma cabana de barro usando técnicas tradicionais brasileiras de
construção (pau-a-pique), localizada dentro do Pavilhão da Bienal. O ‘mudhut’ cria um
espaço de cura dentro da arquitetura modernista de Oscar Niemeyer, onde micróbios, plantas
e seres humanos vivem em uma coabitação equilibrada.
Funcionando simultaneamente como um gerador de oxigênio natural por estar
conectadas às raízes e troncos de uma árvore que está na parte externa do prédio, a obra cria
um habitat coletivo simbiótico, para os microbiomas, cerimônias, sessões de improviso e de
cura, que incluem magias e cantos em suas formas mais antigas.
A artista oferecia sessões de Kalevala para os visitantes da Bienal, que consiste em
um tratamento de alinhamento ósseo ensinado apenas na Finlândia, pela associação médica
Kansanlääkintäseura. Ao oferecer as terapias de cura, Pia Lindman detecta energia em forma
60

Obra Nose, Ears, Eyes, na #32 Bienal de Arte de São Paulo. Pia Lindman (Finlândia/1965). Site da artista disponível em
http://www.pialindman.com/ (acesso jul.2019).
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de halos, movimentos e bloqueios na pessoa que está sendo tratada. Às vezes, esses fluxos de
energia aparecem para a artista como diferentes cores, formas, animais e outras figuras vivas.
Essas aparências são a base dos desenhos em nanquim e pastel que ela faz durante um
tratamento. Embora sejam pinturas, a artista prefere chamá-las de diagramas.
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Outro trabalho realizado pela artista Pia Lindman, em 2015, foi o espetáculo de
Kalevala, no palco do Kleinhans Music Hall, em Nova York, acompanhada pela Wood Cities
Orchestra. Fundindo a antiga “raiz” da tradição finlandesa com música clássica, que
expressou aspirações nacionalistas e românticas finlandesas na virada do século XX, Pia
Lindman realiza a sessão no palco, enquanto a Orquestra executa música recém-composta
baseada nas gravações de anciões das aldeias, cantando as primeiras interpretações da
tradição oral. O tratamento de Lindman com Kalevala se torna parte da performance musical,
seu instrumento é a pessoa que está sendo tratada e o público participa do evento de cura.
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Diagramas que Pia Lidman registra depois das sessões de Kalevala.
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Lindman e Wooden Cities, 2015. Vídeo com a documentação da sessão disponível em: https://vimeo.com/146755552
(acesso jun.2019).
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No contexto contemporâneo brasileiro, o artista Ernesto Neto63 parte da herança
Neoconcreta, para criar grandes instalações imersivas, que propõem ao espectador um espaço
de convívio, de acolhimento, de pausa e de tomada de consciência. As instalações são feitas
com materiais como meias de poliamida, esferas de isopor, especiarias aromáticas e
despertam outros sentidos além da visão. As arquiteturas tramadas de tecido são feitas com
técnicas do crochê, em que o visitante é convidado a entrar nas grandes estruturas lúdicas,
que muitas vezes, acolhem ações e rituais que revelam as preocupações atuais do artista: a
afirmação do corpo como elemento indissociável da mente e da espiritualidade.

Desde 2013, a comunidade indígena Huni Kuin, também conhecida como Kaxinawá,
colabora com as obras do artista de diversas formas, entre elas, realizando cerimônias abertas
ao público no espaço expositivo. “A turma da floresta tem uma ligação muito mais profunda
com a natureza. Inclusive, a palavra natureza, como algo que está fora de nós, seres humanos,
nem existe nessa comunidade. Eles não veem essa separação. A convivência com eles me
trouxe um entendimento profundo da espiritualidade, desta força de continuidade do ‘corpoeu’ e do ‘corpo-ambiente’, e também uma base estrutural ‘espiritofilosófica’, além da
compreensão de que há muito o que descobrir enquanto humanidade: quem somos? Onde
estamos? Para onde vamos? “ Comenta o artista64.
Na exposição ‘Sopro’, na Pinacoteca de São Paulo, em 2019, realizou a obra Cura Bra
Cura Té, composta por uma trama de crochê em formato de árvore, cujos frutos descendem
pelos pilares do lugar. A copa da árvore, é trançada em tons de verde, amarelo, lilás e
vermelho; e do seu centro pende uma flor preenchida com folhas secas. Um tronco de
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Ernesto Neto (Rio de Janeiro, 1964), Biografia do artista disponível em
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa11848/ernesto-neto (acesso jun. 2019)
64
Texto da exposição Sopro, na Pinacoteca de São Paulo https://pinacoteca.org.br/programacao/ernesto-neto-sopro/ (acesso
jun.2019)
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madeira apoiado no chão contém quatro materiais: açúcar, café, ouro e soja. Esses produtos
que serviram como base da exportação brasileira ao longo dos séculos através do trabalho
escravo, por isso, o pilar de madeira, com cordas presas a ele, é uma alusão direta às colunas
nas quais os escravos negros eram presos e açoitados. Desse modo, escultura também tem a
intenção de possibilitar um processo de cura desse passado escravo através de quatro açõesrituais participativos abertos ao público ao longo do período expositivo, contando com a
colaboração das comunidades indígenas na condução dos rituais.

A exposição demonstra como a fisicalidade, o indivíduo e o coletivo estabelecem um
contínuo exercício acerca do corpo e da construção em comunidade. Em tempos de
descompasso entre o ser humano e natureza, Ernesto Neto propõe que a arte seja uma ponte
para a reconexão humana com esferas mais sutis. “O artista é uma espécie de pajé. Ele lida
com o subjetivo, com o inexplicável, com aquilo que acontece entre o céu e a terra, com o
invisível. Desse lugar, consegue trazer coisas”, finaliza Neto.
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Na experiência meditativa criada pelo artista paulista Luiz duVa65 na performance
‘Pulsar', proporciona uma vivência sanadora de autocura e reconexão. DuVa conduz as
sessões utilizando tecnologias de projeção e manipulação de imagens em tempo real e a
amplificação sonora das tigelas do Himalaia. As ondas de luz e som criam um ambiente que
atua de forma profunda e harmônica no campo vibracional das pessoas. As imagens que
pulsam na tela e preenchem todo espaço, e também pulsam no corpo, tocam a pele, a retina,
quando estamos de olhos abertos, e as pálpebras, com os olhos fechados, criando padrões
geométricos e fractais que não existem fisicamente, produzindo uma sensação de estado de
consciência alterado que conduz os participantes a um caminho interior e a um estado
meditativo aprofundado.
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Os trabalhos do artista Ricardo Càstro67 incidem nas transformações dos espaços
externos e interno, do corpo. Pesquisa as qualidades, tanto formais quanto místicas, de
elementos cromáticos, sejam físicos ou imateriais, para realizar intervenções arquitetônicas e
atendimentos individuais com base em práticas de Reiki. Em geral, são instalações híbridas,
com elementos tropicalistas e barrocos, apresentados através de tecnologias da imagem
(como o chroma key, recursos de edição, impressão e projeção), elementos plásticos
(industriais e naturais) e são essencialmente participativas.
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Artista e curador do Festival Live Cinema, site disponível em https://www.luizduva.com.br/ e
https://livecinemafestival.com/ (acesso jul.2019).
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Luiz duVa apresentando o trabalho Pulsar na exposição Visualismo, no Rio de Janeiro, em 2016.
67

Site do artista Ricardo Castro disponível em http://abravana.com (acesso jul.2019)
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Suas ações artísticas foram reunidas pelo termo “Abravana”, neologismo que ressoa
como uma chave vocal dotada de vibração, intensificando a relação corpo/obra para realçar
uma dimensão que corresponde à um nível infinito de percepções e potencializando a
expressão autêntica de cada Ser. “Abravanar tem um símbolo para cada um, mas para mim é
um dispositivo de limpeza para gerar leveza. É tirar as cracas. Pensar: eu quero ser mais eu,
deixa eu me abrir, me expandir”, explica Ricardo Castro68.
As instalações imersivas são como portais que servem de passagem para outras
dimensões, sejam mentais, sensoriais ou intuitivas. A obra de Ricardo Castro convida
“abravanar”, a mudar o estado de percepção, aumentando a conexão interna e potencializando
essa consciência para o externo.
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Em 2018, o artista fez uma chamada para o E s p a ç A – consulta individual para o
desenvolvimento de práticas de autocuidado, foco, cura e prazer, relacionadas direta ou
indiretamente, com o projeto Abravana. A intenção da consulta é criar uma onda inversareversa ao desequilíbrio energético causado pelo contexto político (no Brasil, em 2018), com
intenção de transformar o adverso em favorável. Os atendimentos são com base em práticas
de Reiki, para a movimentação do corpo e expansão de consciência.
Atualmente, a arte também está em diálogo com saberes ancestrais, bem como, com
as tecnologias atuais, questionando os modos de vida e percebendo camadas de
distanciamento que foram criadas entre a arte e as pessoas, e das pessoas com elas mesmas.
Apesar de estarmos cada vez mais conectados graças às tecnologicas que no colocam em
rede, ao mesmo tempo, também tornam as pessoas mais alienadas, vigiadas e permeáveis por
culturas que tendem a dominar essas redes de conexões.
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Artigo ‘Espécie de Hélio Oiticica do século XXI, Rick Castro criou o Abravana’
https://oglobo.globo.com/cultura/especie-de-helio-oiticica-do-seculo-xxi-rick-castro-criou-abravana-9208183 (acesso
jul.2019).
69
Portal 3PV1, 2012. Ricardo Castro
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Essa crítica a intimidade e ao isolamento em um mundo tecnológico cada vez mais
estéril é abordado na pesquisa da artista holandesa Melanie Bonajo70 que realiza
documentários experimentais que exploram comunidades que vivem ou trabalham à margem
da sociedade, seja por meios ilegais ou por exclusão tecnológica e cultural. No vídeo Matrixx
Botânica – Secret Robot - How to escape from a retirement home? (Robô Secreto - Como
fugir de um lar de idosos?), a artista aparece vestida como um robô cuidando de idosos,
enquanto investiga qual foi a invenção ou tecnologia que mudou a vida deles.

71
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Melanie Bonajo (Holanda-1978) trabalha com cinema, performance, instalações, música, organização de eventos e
fotografia. Instagram da artista disponível em https://www.instagram.com/melanie_bonajo/?hl=pt-br (acesso jun.19).
71
Matrixx Botanica – Secret Robot - How to escape from a retirement home? Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=6n-wOgz-MZI&t=11s (acesso jun. 2019). ACESSO OBRIGATÓRIO!
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Melanie Bonajo examina os paradoxos subjacentes em ideias sobre conforto e lida
com fenômenos que se relacionam com a ideia de progresso e privam o indivíduo do
sentimento de ser parte de um todo maior. Ela analisa a maneira pela qual o progresso
tecnológico e o prazer do consumismo aumentam os sentimentos de alienação, bem como,
investiga o vazio espiritual de sua geração e a mudança do relacionamento entre o homem e a
natureza, tentando compreender questões existenciais, situações domésticas e ideias sobre
classificação, gênero e juízo de valor.
A videoartista francesa Tabita Rezaire72 em suas práticas chama atenção para a
conexão e a rede, investigando as possibilidades da cura descolonial através da tecnologia e
da política. Navegando em arquiteturas de poder - online e offline - o trabalho de Rezaire
aborda a matriz disseminada da colonialidade e seus efeitos sobre identidade, tecnologia,
sexualidade, saúde e espiritualidade. Busca modos de compartilhar a informação dentro e fora
das pessoas proporcionando uma experiência de cura dos processos de colonização,
identificando que as rota de navegação de expansão de território e de escravos fazem o
mesmo percurso dos cabos da internet, sendo tão colonizadora quanto foram no período das
grandes navegações, pois por ela também são introjetadas modelos de cultura, pensamentos,
preconceitos.
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O trecho a seguir foi traduzido da entrevista para a Seven on Seven da Rhizome, em
2018, no qual Tabita fala sobre sua preocupação em oferecer modos de cura e conexão das
pessoas com elas mesmas e desde um lugar mais autêntico, percebendo as camadas culturais
que envolvem os processos tecnológicos74 :
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Tabita Rezaire (Guiana Francesa/1989). Site dispon vel em http://www.tabitarezaire.com/ (acesso jul.2019).
Still do v deo Healing the City, 2017. Tabita Rezaire.
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Entrevista original em ingl s, dispon vel em https://thecreativeindependent.com/people/visual-artist-and-healer-tabitarezaire-on-the-infinite-flow-of-creative-energy/ (acesso jun. 2019)
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Cura, para mim, significa alinhar. Significa alinhar com uma fonte, com seu próprio ritmo, com
seu destino e sua visão. Muitas vezes estamos com medo. Estamos cheios de medos, cheios de
dúvidas, cheios de inseguranças e somos incapazes de manifestar nossa visão porque estamos
quebrados por dentro. Quando você está quebrado, você dá à luz sonhos desfeitos. Então, a cura é
como permitir que um fluxo de energia criativa infinita se mova através de você, com você e para
que ela funcione como você. Como você pode ser você mesmo, um corpo a serviço do infinito?
Eu ofereço histórias que podem ser curadoras - apenas para ouvi-las, vê-las, testemunhá-las
poderia transformar ou talvez criar algo. Mas eu sinto que o trabalho vem de um processo que é de
alguma forma baseado na cabeça, porque as obras são muito carregadas de informações. Tem
muitas camadas - há imagem, som, muitas histórias, é muito denso. Então, eu acho que deixar a
tela é uma maneira de eu talvez me envolver não tanto intelectualmente com a necessidade de
cura, mas me envolver de coração a coração (referindo-se aos trabalhos de cura sonora que realiza
em grupo).
Eles chamam isso de performance, trabalho performativo, mas para mim é uma cura coletiva; é
uma experiência coletiva. É uma oferta. Como podemos construir uma experiência coletiva de
compartilhamento e conhecimento? Como podemos traduzir informações? Como podemos
incorporar conhecimento? Como podemos carregar o que sabemos para que se torne sabedoria... é
tentar olhar para o infinito que está dentro. Enquanto se tenta sempre procurar pelo infinito
externo. Como esses dois infinitos se conectam? Ou qual é a relação entre eles? Do que eles estão
falando?
É uma mudança física. É toda uma mudança de ser. Ao mesmo tempo, não é tanto uma mudança,
mas uma expansão. Minha missão é de conexão.

Em 2019, Tabita Rezaire convidou o público para uma prática de cura coletiva
matinal com exercícios de Kemetic Yoga (antiga Yoga Egípcia), no MoMA – The Museum
of Modern Art, na cidade de Nova York. Em nossos tempos de desconexão, a tecnologia
espiritual do Kemetic Yoga oferece uma oportunidade de reconectar com a nossa essência
divina criativa através da respiração, alinhamentos geométricos, narrativa cosmológica e cura
sonora. Acompanhada pela exibição do vídeo ‘Hiper-paisagens virtuais’, Rezaire transmite
também histórias ancestrais e estimula a memória corporal à medida que exploramos o poder
da arquitetura e da tecnologia como uma ferramenta para imaginar e criar comunidades.
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Chamada pública do MoMA para prática de Yoga com a artista Tabita Rezaire
https://www.moma.org/calendar/events/4941?locale=en (acesso jun.2019)
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A exposição Campos de Invisibilidade76, nos convidou a perceber e refletir sobre as
estruturas tecnológicas globais que não estão no nosso campo de visão, como por exemplo, a
computação em nuvem, que traz a ideia de imaterialidade, mas na realidade, são enormes
fazendas de servidores que armazenam dados e demandam de muitos recursos naturais, como
água e minerais, além de gerarem lixos eletrônicos de aparelhos que são programados para
serem descartados e substituídos, assunto que está cada vez mais em pauta diante dos
impactos ambientais que estamos sofrendo por alimentarmos uma lógica do consumo, da
cultura Big Data e da exploração de recursos humanos e naturais.
Os campos de invisibilidade em um mundo tecnológico em rede, também se dão na
obscura manipulação de dados, que se tornaram recursos poderosos. A exploração de likes,
status online mensagens privadas e até mapeamentos faciais são visualizadas através de
psicográficos que nos tornam suscetíveis e vulneráveis, uma vez que não sabemos quais são
as regras ou com quem são compartilhados e quem se beneficia com isso. Basta vermos, no
capítulo anterior, a quantidade de informações que recebi a partir das pesquisas que fiz na
internet. E há quem diga, “qual o problema, você deve algo para alguém, tem algo a
esconder? “ Confundindo segurança com controle, pois não percebem como os dados podem
estar sendo usados contra nós mesmos, como afetam nossa vida cotidiana ao persuadir
escolhas para vermos o mundo do jeito que querem que vejamos.
As práticas ilícitas usando novas tecnologias criaram uma invisível cultura de guerra,
a guerra de dados, no qual os usuários, sem saber, são vítimas. Atualmente, as empresas mais
ricas e poderosas são as de tecnologia e esse sistema está favorecendo experimentos
antiéticos para obtenção do perfil psicológico das pessoas. As afetivas redes sociais se tornam
máquinas de propaganda colocando, inclusive, a democracia em risco, uma vez que
campanhas eleitorais investigam o perfil de eleitores para favorecer determinados candidatos,
como vimos nas repercussões das últimas eleições para presidente dos EUA e do Brasil. As
pessoas se tornaram reféns de um sistema sedutor que produz tanta informação, a ponto de
chegarmos a era da desinformação, da manipulação e do Fake News.
A tecnologia que configura os modos de vida atual, também nos dá a falsa ideia de
que podemos controlar o mundo, inclusive temos a sensação de imortalidade, mas ao invés de
reduzir nossos desejos e temores, os intensificam, pois o desenvolvimento material que
alcançamos nos deixa mais insatisfeitos do que nunca.
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No Sesc Belenzinho, de 8/11/18 a 3/2 /19. Site da exposição disponível em: https://camposdeinvisibilidade.org/ (acesso
jun.19).
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Dados relacionados a saúde atual mostram que vivemos uma terrível sensação de
solidão, impotência e alienação, o que gera stress, depressão e todo tipo de dependência, pois
nossa maneira de viver parece que carece de sentido. Continuamos acreditando que a
tecnologia pode resolver nossos problemas, enquanto ela segue causando catástrofes e o
esgotamento de recursos naturais, se voltando contra o ser humano, que passa a apresentar
sinais de esgotamento e desconexão. Então, quando o sentido da vida fica comprometido,
precisamos nos refazer e ressignificar os modos de vida.
A exposição Campos de Invisibilidade, com curadoria de Claudio Bueno e Ligia
Nobre, propôs uma espécie de “contrafeitiço” para ampliar dos campos de visão para além
das culturas dominantes que moldam as percepções e valorizam mecanismos de poder, como
espécie de feitiços que mantém invisível outros saberes, corpos, culturas, geografias e
políticas.
A tomada de consciência diante do panorama mundial nos ajuda a ter uma
compreensão e encontrar maneiras de usar a tecnologia em harmonia com o planeta,
caminhando na direção da conexão com outro e não na criação de bolhas de um mundo
fragmentado. Bem como, a perceber que há formas de vida longeva e, ou nos somamos a ela
ou caminhamos para a extinção.
Esse panorama favorece um desalinhamento entre os processos cognitivos,
emocionais e motores, pois a medida que nos conectamos de forma impulsiva e inconsciente
com o mundo exterior (do consumo, da economia, da cultura) podemos perder a conexão com
as tecnologias próprias do corpo, como por exemplo: a capacidade de nos comunicarmos
telepaticamente; ou, através da clarividência acessar lugares distantes e outros tempos; e
também, acender a estados aprofundados de consciência para buscarmos informações e
memórias internamente. É como se precisássemos fazer um “recabeamento” de nossas partes
que sofreram um processo de fragmentação e distanciamento do eixo que alinha o céuhomem-terra.
Essa pesquisa integra minha prática artística que consiste em atuar nas estruturas em
rede, seja ela física, digital ou energética. Em um primeiro momento, esteve relacionada a
rede internet e a informação que circula por ela, explorando os sistemas de busca e as formas
de indexação via tags (ferramentas de classificação de arquivos online através de palavras)
evidenciando a repetição de imagens como um padrão emergente de comportamento humano
diante das tecnologias, como foi apresentado na obra Subindo a Torre Eiffel.
Através de uma programação essa net arte buscava e exibia os resultados indexados
com a tag “Subindo a Torre Eiffel” em diversos idiomas, gerando um vídeo ininterrupto e
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repetitivo, que às vezes, também, era atravessado por outros conteúdos inesperados,
evidenciando que na internet, um arquivo também pode ter sentidos subjetivos.
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A instalação Vista On Vista Off também buscava evidenciar as relações com a
tecnologia móvel, funcionando como um dispositivo que ampliava a visão à medida que
apresentava vídeos de lugares e paisagens distantes, também localizados através de tags que
se referem a tipos de vista – aérea, panorâmica, mirante, etc – associadas aos locais apontados
pelo dispositivo que era formado por um suporte de madeira rotativo, computador, projetor,
bússola digital, arduino e estava situado na sala redonda do Museu da Imagem e do Som, em
São Paulo. O público podia girar a peça 360º sob um eixo central e a direção escolhida era
identificada pela bússola digital.
A projeção apresentava vídeos simultaneamente e as diferentes dimensões das
imagens correspondiam a distância entre a obra instalada e o local que se vê na imagem,
produzindo uma experiência de realidade aumentada, pois quanto menor ou maior fosse a
projeção do vídeo, mais próximo ou distante está o local referido. A sobreposição de sons que
reverberam no espaço evidenciava o caos provocado pelas camadas de imagens. Os
fragmentos de vídeos que se alteravam constantemente, multiplicando os pontos de vista
sobre cada lugar, numa sucessão e encadeamento de planos que formavam um panorama do
mundo, sobrepondo e remontando paisagens em tempo real, apresentando um conjunto de
imagens globalizadas pela revolução da informática, dispositivos móveis e redes telemáticas.
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Subindo a Torre Eiffel, na exposição Teknné, no MAB, em 2010 (com 5 monitores) e na exposição Demasiada Presença,
na Escola São Paulo, em 2009 (com 3 monitores).

91

78

Porém, nunca se falou tanto em memória como hoje em dia, afirma a artista e
pesquisadora Giselle Beiguelman, no que se refere os desafios sobre a preservação da cultural
digital. Compram-se memórias, transferem-se memórias, apagam-se e perdem-se memórias.
Produzimos e publicamos em uma escala crescente e confiamos em plataformas e softwares
que podem desaparecer a qualquer momento, porque no mundo digital as memórias são
instáveis.
Esses processos com as tecnologias de comunicação em rede me levaram a um limite
das tentativas de produção e preservação dos trabalhos, que sempre demandam atualizações,
suporte técnico especializado e estratégias para viabilização das obras em um contexto
cultural e científico que parece não acompanhar a velocidade das inovações tecnológicas
(especialmente no Brasil), além de questionar os sistemas de controle e vigilância que
estamos vivendo, me levando a um esgotamento. Isso me fez direcionar a pesquisa artística
para conhecimentos ancestrais relacionados a tecnologias próprias do corpo, com o intuito de
transferir centros de conhecimento, autonomia e investigar o fluxo da rede energética que
forma o corpo e move a vida.
Passei a questionar e experimentar como seria então, a experiência de desconexão
tecnológica no mundo de hoje. Como seria ficar completamente sozinha para me conectar
comigo mesma? E de que modo os conhecimentos ancestrais poderiam me auxiliar no resgate
dessa conexão? Esses questionamentos me conduziram a experiências de isolamento na selva
peruana e pouco a pouco minha pesquisa artística foi ganhando outros desdobramentos, o que
me levou a estudar profundamente a Medicina Tradicional Oriental e práticas relacionadas ao
corpo e mente. Então, a rede que anteriormente, com as pesquisas em net arte, expandia o

78

O projeto foi comissionado pelo Programa de Residência Artística LabMis, no Museu da Imagem e do Som,
em SP/2010 e premiado pelo Festival Arte.Mov, em Belo Horizonte, em 2012.

92

corpo para fora através de dispositivos físicos de um corpo cyborgue, nesse momento, passou
a ser percebida como uma estrutura interna, natural e multidimensional.
Em 2019, apresentei a instalação sonora AAAUMA Transmutação, na exposição
Campos de Invisibilidade, com o intuito de iniciar um percurso para dentro do corpo,
percebendo e escutando os órgãos que compõem a nossa estrutura. A instalação é formada
por uma pirâmide-antena conectada ao campo magnético da Terra, que concentra a energia
conhecida como Qi (ou prana, éter, energia cósmica). Internamente possui um colchão
pneumático, uma fonte de ametista com água e plantas. A obra convida o público a respirar
em cada órgão e entranha, conforme a sequencia dos Reinos Mutantes da Natureza referidos
pela Medicina Tradicional Oriental. Sons de respiração, da água, da madeira, do fogo, da
terra e do metal permitem recuperar o sentido de unicidade com o Todo, abrindo um canal de
comunicação com nós mesmos e ativando intercâmbios com o universo através da respiração.
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Em 2017, criei a Sala Espacial (img p.95), uma espécie de instalação que funciona
como atelier-consulta para atendimentos artísticos 1:1, com base na Medicina Tradicional
Oriental, com sessões de acupuntura, moxabustão, massagem energética, respiração, bem
como, para práticas artísticas e experimentações com som e imagem. Esses elementos
compõem as dinâmicas dos atendimentos, que tem o intuito de auxiliar no equilíbrio da rede
energética do corpo, buscando estados de consciência e possibilitem restabelecer a conexão
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Instalação sonora AAAUMA - alento anima alma + aum [ primeiro som / mantra ]+ A [ origem / céu-homemterra ] + onomatopeia + sigla + código + geometria sagrada. Produção: Madai - Gabriel Curti, e Adriana Rodrigues.
Sonorização: Denise Agassi e Fernando Boi. Edição e finalização do áudio: Atelier Vitché. Texto: Fundamentos da Medicina
Tradicional Chinesa. Dr. José Luis Padilla Corral. Colaboração: Estella Mariah Azevedo, Profa. Monica Teixeira Escola Neijing. Foto: Marcos Cimardi.
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entre o Céu e a Terra, para que a vida se manifeste plenamente e integralmente, repensando
os modos de vida que tendem a promover a desconexão e a fragmentação.
Os trabalhos apresentados no contexto da arte contemporânea ativam processos de
subjetivação e possibilitam a ressignificação de linguagens tradicionais, trazendo a noção de
extremidades, fundamentada pela crítica de arte Christine Mello. O termo “extremidades”,
de forma metafórica, é derivado da medicina oriental, que tem a capacidade de acender a
órgãos através de pontos que estão nas extremidades do corpo (orelha, pés, mãos) e que “ao
serem ativados, realizam processos de natureza comunicacional, interligando múltiplos
órgãos (como coração, fígado e intestino) e produzindo, com isso, contato ampliado sobre
eles (...) de forma descentralizada e interligada. Acionam, portanto, uma rede de relações na
análise de diversos elementos de um mesmo organismo. “80
A abordagem crítica através das extremidades em práticas artísticas e midiáticas que
acontecem em situações limítrofes ou interconectadas, partem de procedimentos que se
referem ao que Christine Mello denominou de “desconstrução, contaminação e
compartilhamento”, essas seriam as pontas extremas em análise.
Nos trabalhos apresentados, a desconstrução refere-se a desmontagem das estruturas
de poder que configuram as relações sociais esgotadas, fragmentando o corpo em partes
desconexas, bem como, questionando os modos de vida e percebendo camadas de
distanciamento que foram criadas entre as pessoas e das pessoas com elas mesmas e
consequentemente, com o meio.
Os artistas são contaminados por outras áreas do conhecimento como formas de
recompor esse corpo fragmentado, criando experimentações práticas, instalações e
proposições que auxiliam o encontro entre a mente e o espírito, como forma curar processos
históricos que levaram o ser e o planeta a se inflamar. Abordam problemas cruciais do nosso
tempo, desde a perspectiva humanista e sanadora. Mostram um resgate de conhecimentos
ancestrais e o quanto comprometemos a nossa relação com o mundo natural.
Os processos de compartilhamento de experiências artísticas nos permitem sair do
estado de desconexão com o céu-homem-terra, para a estabelecer conexões que favoreçam a
transmutação dos processos sociais de forma consciente, à medida que percebemos as falhas
e os ruídos que foram provocados ao longo da história.
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MELLO, Christine (Org.). Extremidades: experimentos críticos – redes audiovisuais, cinema, performance, arte
contemporânea. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2017. (p. 13-18).
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3.2 Escuta Amplificada – Arte Relacional e diálogos com a MTO
O artista contemporâneo cria situações para estar junto com o público, e com isso, em
alguns trabalhos, o encontro e a escuta tornam-se a ferramentas fundamentais para
estabelecer relações sanadoras e reformular os tecidos sociais e afetivos, como podemos ver
nos trabalhos da artista carioca Anna Costa e Silva81 e da paulista Ana Teixeira82.
Os projetos de Anna Costa e Silva acontecem nas interseções entre artes visuais,
cênicas, cinema e práticas relacionais, e se materializam, ou não, em instalações sonoras,
filmes ou são situações efêmeras. A artista cria dispositivos para o encontro 1 para 1, que
impulsionam estados de intimidade, estranheza e esticam os limites entre realidade e ficção, o
eu e o outro, experiência e memória.
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Na performance/interação Encontros, em processo desde 2012, propõe interações
entre ela e uma pessoa por vez num espaço vazio, separado do lado de fora por uma tenda ou
cortina. O visitante entra e se senta em frente à artista, que começa uma narrativa ou pergunta
sobre encontro, intimidade ou sentir-se vivo. Os dois devem se olhar nos olhos o tempo
inteiro. A partir daí, estabelecem uma conversa ou não. O visitante decide a duração do
encontro e a experiência não é documentada de nenhuma forma.
Éter é outra instalação sonora da Anna Costa e Silva com conversas entre a artista e
desconhecidos logo antes de dormir. Durante residência em São Paulo, no Espaço
Phosphorus, a artista deixou um anúncio oferecendo-se para dormir na casa de pessoas e
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Anna Costa e Silva (Rio de Janeiro, RJ, 1988). Site da artista disponível em: http://annacostaesilva.com/ (acesso
jun.2019).
82
Ana Teixeira, São Paulo. Site da artista disponível em http://www.anateixeira.com/
(acesso jun.19)
83
Fotografias da performance/interação Encontros, 2012. Anna Costa e Silva.
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ouvi-las num estado entre o consciência e sono. As conversas aconteciam no escuro e,
gradativamente, artista e anfitrião iam adormecendo.
Na exposição, as vozes existem num espaço completamente escuro com colchões,
onde o visitante se deita e escuta uma sobreposição de narrativas e sons, vindo de seis canais
à sua volta. Pensamentos, sonhos, angústias, delírios e estruturas mais ou menos conscientes
se misturam. Não existem imagens, apenas as imagens mentais que se cria enquanto se
escuta, e o visitante pode dormir dentro da instalação. A obra é um mergulho profundo no
imaginário humano e nas diversas maneiras de se relacionar com o mundo num estado de
vulnerabilidade.
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Ofereço companhia é uma outra ação/ modo de viver que foi realizada durante 21
dias, nos quais a artista se disponibilizou em tempo integral para oferecer companhia para
qualquer pessoa em qualquer atividade. O anúncio foi colocado em jornais, sites de anúncio e
redes sociais, alcançando um público inesperado. Toda companhia solicitada deveria ser
atendida e todos os outros compromissos da vida da artista ficaram em segundo plano durante
esse período.
O trabalho é documentado através de vestígios que gerou no mundo: os anúncios nos
jornais e mídias sociais, a agenda da artista nos 21 dias com todos os encontros solicitados, os
emails e mensagens que recebeu a partir do anúncio, uma foto por encontro e monóculos com
histórias íntimas e reflexões que ouviu nos encontros. A imaterialidade e a escala 1 a 1 da
experiência tornam a instalação uma dobra possível, que não pretende dar conta desses
encontros, mas sim apontar caminhos que foram se fazendo ao longo do trabalho.
84

Registro da obra Éter, disponível em: http://cargocollective.com/annacostaesilva/Eter (acesso jun.2019)
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Ana Teixeira, também cria situações efêmeras fora do museu, se inserido na rotina
das pessoas, que ao encontrar com ela, se tornam participadores e ela, um canal de escuta,
seja para ouvir histórias de amor enquanto faz um cachecol tricô interminável, ou trocando
sonhos, oferecendo um doce em troca de uma lembrança de um sonho ou desejo de vida, ou
ainda, oferecendo ‘Outra Identidade’, que ao invés de conter informações objetivas, trazem
questões subjetivas e existenciais.

Suas instalações misturam-se com as barracas de vendedores ambulantes, mas
surpreendem o público com seus serviços inusitados para qualquer contexto e possibilitam
um campo de atuação para o compartilhamento mútuo de afetos e subjetividades. Esse tipo de
arte, em geral chamada de arte relacional85, busca reestabelecer elos sociais entre as pessoas e
atuar no caráter coletivo da sociedade para quebrar o individualismo. A vertente relacional da
arte contemporânea preza o plural, o estar junto com o outro e o outro também percebendo
que faz parte do coletivo, ao produzir situações que são comuns para todos.
O grupo Contrafilé também cria espaços para escuta e (auto)educação, que são
constantemente refeitos, pois esse é um ato que para eles, não tem começo nem fim, nem um
lugar fixo ou organizado, acontece em assembleias públicas de olhares, dispositivos
cartográficos, constelação de urgências, alfabetizadores políticos, entre outros formatos.
Esses procedimentos o grupo denomina de “Escuta Mestiça”, pois escutam e se
misturam com as pessoas, se aproximarem do que é íntimo e invisível, da dor do que afeta,
das tristezas, angústias, incertezas, as intimidades, vínculos, firmezas, os pontos que juntam
fora e dentro. A Escuta Mestiça permite “pensar a potência da mestiçagem, ou a mestiçagempotência, a miscigenação que não apaga a diferença, força ativa que se manifesta como
relação proibida, perigosa, viral, quando as distintas existências que se capturam, se acessam,
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BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Martins, 2009.
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se embrenham mutuamente; e quando desnudamos e rompemos territórios sociais, raciais,
macro-políticos, em nossa batalha interna-externa pela criação de outros territórios [citando
também Eduardo Viveiros de Castro, o exterior é constituído do interior]. (...) para escutar
mestiço precisamos nos desarmar, desconstruir nossas maneiras de aprender, transformá-las
para construir novas formas de construir, exercitar a (contra)produção de nossos próprios
enunciados.”86
Com o desenvolvimento da Escola Neijing87, as atividades artísticas começaram a
surgir com a intenção de oferecer diferentes perspectivas que auxiliam na formação dos
alunos e na transmissão de conceitos da Medicina Tradicional Oriental, visando oferecer uma
nova perspectiva de cura através da arte. Nesse contexto, o modo de atuação através da escuta
também fez parte de procedimentos realizados pelo Grupo de Inspiração Feminina, da
Escola Neijing do Uruguai88, em um residencial para idosos e o contato com essa pesquisa
me auxiliou nas vivências com a Boneca Chinesa.
Nesses lugares, conforme relata o grupo, as pessoas vivem em confinamento e se
sentem "abandonados", alguns estão conscientes de sua deterioração, pulsam, anseiam ou
temem "o fim" inexorável. Eles têm a sensação de perda, ou que "algo está faltando", foram
privados também do "lugar, sua casa", referência de toda uma vida. A queixa é a forma usual
de expressão, muitas vezes como forma de chamar a atenção de alguém, pois vivem isolados,
desconfiados e dopados com medicação e acabam criando "seu mundo".
O primeiro suporte oferecido pelo grupo foi amplificar os sentidos a trazer à tona a
concepção da Tradição Oriental que somos seres de luz, viajantes do universo, infinito e
imortal. Como tratamento energético, em um primeiro momento, propunham:

- Favorecer uma alimentação terrestre e celestial adequada que permita sustentar a vitalidade,
através da massagem do Centro (Estômago-Baço) e o Qi Gong do canal pulmonar, com
objetivo de receber a nutrição da Terra e melhorar sua distribuição. O pulmão nutre a dieta
celestial, vitalizando o ser e permitindo a memória do futuro, dando continuidade ao ciclo de
permanência na vida;
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Texto Sobre escuta e (auto)educação, do grupo Contrafilé durante residência artística na Casa 3 Patios da Red de Artes
Visuales de Medellín.
87
Site da Escola Neijing disponível em: https://www.escuelaneijing.org/es/ acesso jun.2019.
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“Escuta Amplificada – necessidades das espécies”, apresentado no Encontro de Inspiração Feminina, em Porto Rico, em
2017. Texto elaborado por Ana Moraes Aguiar, Nancy Barrios, Claudia Magnou.
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- Agir no plano da existência, na sua consciência da imortalidade através das vias de San Jiao
e Xin Bao89, para recordar que estamos em uma jornada pelo universo, mas que o seu
significado não termina aqui, que não há começo nem fim. Ajudando os idosos a perceber
que é um ser de eternidade. Desse modo, o grupo também atuou em: a quarta da vida com Qi
Gong Li, onde o San Jiao e o Xin Bao convergem em energia que provem da alimentação e
da respiração. Reequilibrando a água e o fogo.

Depois desse tratamento básico, comum a todos, o grupo decidiu dar uma
particularidade para cada um deles, escolhendo para cada um ressonador (pontos específicos
que estão ao longo dos canais) San Jiao e Xin Bao que, através de seu nome alquímico, era
mais específico para cada pessoa. Então, na trama cúmplice do trabalho, foi se decantando o
que foram levantar como uma contribuição no feminino: o escutar ampliado. Mas o que se
está escutando?
Ouvir em latim significa "perceber os sons com o ouvido" enquanto escuta implica
"prestar atenção ao que você ouve". Na escuta existe um ato voluntário, que tem a
intencionalidade por parte do ouvinte, de perceber o que está subjacente além da sucessão de
sons que foram emitidos. A palavra "ouvir" vem do latim auscultare (aplique o ouvido),
formado por auris (orelha) e a raiz indo-européia klei (arco). Portanto, sugere uma posição de
submissão e humildade quando se inclina para estar a serviço do que surge daquele encontro
com o que se ouviu.
Analisando o ideograma

Ting (escutar/ouvir) vemos que é formado por:

耳 Erh - ouvido ou orelha
Wan - Imperador
Shi - Perfeito

Ideopictograma olho
Yi - Uno
Xin – Coração
Conforme o ideograma, podemos dizer então, que ouvir não é apenas no ouvido, e sim
é "o Imperador, nessa escuta Perfeita sustentado pelo Coração serve ao Uno ". Com base
nisso, o grupo pode considerar que, o que chamaram de “Escuta Amplificada” relaciona-se
com:
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Xin = Coração, Bao = envoltura, também conhecido como Mestre do Coração, pois tem a função de informar o Imperador
(Coração) sobre a situação do seu reino (demais órgãos). San Jiao ou Triplo Aquecedor, tem a função de manter o equilíbrio
entre o fogo-água no organismo. Ambos são vias de luz que estão relacionados ao Reino Mutante do Fogo, mas que não tem
substrato físico (órgãos e entranhas) por isso, pertencem ao plano celeste.
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- Ouvir nos permite curvar-se com humildade diante dos outros, em submissão absoluta ao
Coração, aquele Imperador que nos remete à Virtude. Está além da atividade unidirecional: é
o privilégio de restaurar dignidade para aqueles que são ouvidos, em um processo, passo a
passo, viajando no caminho de um para o outro;
- Os sentidos são as janelas da alma, e destas cinco janelas, há apenas uma que deve
permanecer sempre aberta: o ouvido, cujo suporte energético é Água, a essência dos Rins. É o
único dos sentidos que não podemos anular completamente através da nossa vontade, e é o
último que deixa de funcionar quando nós retornamos à origem;
- Resgatar a virtude de cada um, indo da simpatia para empatia;
- Aceitar e ouvir todos os mundos em que eles vivem, deixando o mundo da razão, escutando
a necessidade e construindo respeito na relação;
- Encontrar a virtude do lugar que eles têm que habitar, descobrindo o Palácio seus habitantes
tornam-se dignos;
- Perceber as mudanças em cada estação como uma identidade rítmica;
- Viver cada encontro como único pois sempre somos diferentes;
- Sentir que a escuta amplificada nos coloca em outras possibilidades de percepção;
- Criar o silêncio. Essencial para suspender por um momento no vácuo. Eu me esvazio de
mim, para me encher com você, eu me torno uma tela, branca ou preta, para permitir você
desenhe com suas palavras coloridas, o novo. O silêncio se torna uma tigela que coleta uma
necessidade, a necessidade de ser ouvido, sem julgamento, sem uma resposta antecipada.
Recuperamos assim, o sagrado, porque o silêncio é o verbo da Criação; coletando, o que
melhor representa a identidade desse ser, no que ele diz e no seu silêncio. Ouvindo é o
silêncio de Deus. Quando ouvimos, é Deus quem ouve. Quando falar é o Palavra de Deus e o
ouvinte tenta pegá-lo e revivê-lo;
- Estabelecer o respeito. Aquele que se sente escutado com respeito, conforto, se alivia,
encontra, recupere sua dignidade. E assim, quem ouve, descobre, remove os véus que eles
cobrem o que pensamos que parecemos e revelam algo novo que amplifica a visão da
realidade;
- Contemplar o ouvir silencioso de si mesmo nos faz sentir o gosto experiência
contemplativa, onde, sem protagonismo, nos fundimos no som, no olhar, no contato, no
lamento de outro ser que procura se sentir vivo, e algo sente que se transforma, embora não
possa ser explicado e um fio fino permanece, tecendo o silêncio e as palavras, sem ânsia, sem
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possessão. Ouvindo com verdadeira audição, a inveja pode se transformar em devoção,
ciúmes em alegria, a firme convicção será flexível e sem combate;
- A escuta obediente reside no coração. Então, a palavra que acalma a sede emana da escuta
do coração e ouvindo, vem o som de cura. No uso de músicas e instrumentos musicais,
puderam verificar os efeitos da calma, da alegria, da união, da criação de dimensões
complacentes.

O grupo cita livro "Tratando a Cura na Arte do Sopro" do Dr. José Luis Padilla que
nos conta que a água (SHUI), faz parte de algo muito maior do Eterno (YUNG). É a razão
pela qual não podemos controlar esse sentido, porque vem da Água, que é o elemento
indispensável para a vida e emana diretamente do Eterno. Não podemos viver sem ouvir o
Eterno.
O sentido da audição tende a diminuir com a passagem do tempo, como reflexo da
Água que tende a se esgotar. Então nos perguntamos: será que a audição diminuiu para
ouvirmos melhor o Eterno, o Celeste? Segundo a Tradição, no ouvido encontramos a
representação de um feto, mas que a audição ainda não foi contaminada, sintonizado a
inocência, e é disso que devemos nos aproximar. Ser ouvido com a flexibilidade que nos
permite "ouvir o que é certo" e "ouvir o que está por de trás. "
Em um primeiro momento, o grupo também chama a atenção para todos os sentidos
que estão envolvidos no ato de ouvir, “ouvimos com nossos olhos, com toque, com cheiro,
com sabor e, claro, com audição. Nossa escuta retorna uma tela de captura de sinal, na qual
todos os sentidos colaboram, com a característica única que escuta se conecta com a origem,
com aquelas águas primordiais do qual tudo começa a se manifestar. Desse modo, ouvir nos
permite capturar o que é, o que sempre foi e continuará a ser, que o murmúrio do Criador
continua a emitir na estrutura caracolada do nosso ouvido, deixando-o como a última
sentinela, mesmo na mudança de vida para outros níveis de existência ... como se esperasse
pelo último conselho. “
Em segundo lugar, percebem também que a audição amplificada redimensiona o
ouvinte. Em que diariamente, parte da plenitude, de ruminar a escuta de si mesmo, de
julgamento e preconceito, de renda e lucro, de não querer abandonar as ideias que já eles têm
e não se abrir para o novo. O Dr. José Luis Padilla nos diz: "Escutar significa abrir a porta da
casa para o convidado entrar. O convidado não é colocado condições. "
O grupo de Inspiração Feminina da Escola Neijing do Uruguai, ao longo de alguns
encontros, pôde perceber esse método possibilitou seguir um mesmo fio condutor para
102

trabalhar com a diversidade, fazendo do feminino um cúmplice, experimentando a
disponibilidade a serviço das mulheres e oferecendo-se indistintamente.
Para os idosos, elas eram como UM com muitos rostos, verificando que essa atuação
não depende de protagonismos ou intermediação, sendo a comunicação um elemento
fundamental, não só da evolução dos idosos, mas dos sentimentos do grupo durante a
experiência do encontro, pois cada um pode se nutrir e viver a experiência do outro. É assim
que a poesia, a história, o humor, a linguagem transformada pelos sentidos: dos anciãos aos
"seres de seda"; do residencial para idosos para o Palácio.
A necessidade de amplificar a escuta possibilitou mudanças na identidade do grupo e
em cada uma, como contribuição do feminino através da comunicação e da saúde. Na
dimensão psíquica, perceberam que, com o tempo, já não havia mais tantas queixas. O que
foi originalmente vivido e contado como algo trágico e pesado, hoje eles contam como uma
memória que forma parte de sua história, não tão escura, nem tão pesada, nem tão áspera. E
isso é sentido na maneira que eles se relacionam hoje, nas expressões de seu rosto e no brilho
olhar.
Também perceberam que não houve recaídas no inverno dos aspectos mencionados
nas histórias pessoais, e muitos, até mesmo, melhoraram, manifestando um sentimento de
calma. A atmosfera da casa também mudou, passando a existir atividades comuns - jogos de
mesa, cantorias, rodada de mate. E como um grupo de serviços, foram reconhecidos como
uma atividade permanente e incorporadas nas dinâmicas do Lar.
Segundo o grupo, a escuta amplificada implica em "saber escutar", o que nos leva a
uma meditação. Saber ouvir implica silêncio e vazio, para perceber realmente o que é que se
diz, por trás do véu do engano, mentiras, vaidade, orgulho. Isso significa sair das próprias
avaliações e critérios. E a partir dessa posição, "aquele que escuta" permite que o outro entre
na dimensão de "Ser ouvido", o que lhe permite desenvolver uma estima em relação a si
mesmo, valorizar a si mesmo, sentir-se capaz, útil, todos eles sinônimos de desenvolver uma
capacidade amorosa, na dimensão do respeito.
E por sua vez, essa transformação psíquica tem repercussões, como uma cascata de
eventos, em sua estrutura, em seu sistema imunológico, em seu sistema regenerador e "esse
pode ser o grande valor da escuta correta no sentido da cura: o poder estabelecer um
mecanismo que colabore para aprimorar os recursos que o ser possui, estabelecer um
equilíbrio entre suas capacidades e o meio ambiente - sistema imunológico, regenerador
celular ". (J.L. Padilla em " Meditações sobre a cura - Saber ouvir ").
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A pesquisa do grupo, foi comentada no programa "Cuentistas del Mundo", da Escola
de Neijing - Tian, através de uma bela história, um conto Oracular de sobre o hexagrama do I
Ching "Evolução: escuta obediente", que nos diz que nos deteriora em até o ponto nos
esquecemos dos instantes de beleza que vivemos e que se foram mudando, e assim a água
apodrece, e nossos momentos de alegria vão para a pia da alma. Uma fada chamada Caress,
diz ao ser deteriorado: "você está cheio de histórias que te machucam, histórias que você não
entende, histórias que apodreceram porque você foi deixado preso nelas. Vá até elas e olhe
melhor, ouça-as! (...) você pode ver as pérolas da água? Recolha cada pérola de água, colete
todos os momentos de beleza de cada uma das suas histórias e deixe o resto evaporar, ir
embora e não murchar " (Oracular Tales II)
A Escuta Amplificada, oferecida pelo grupo, é a possibilidade de se tornar fada e
acariciar o silêncio e o respeito de cada história dolorosa de um ser, até que ela se torne
bondade. E então, o que é, surge, flui ... transparente como um manancial.
Os trabalhos que propõem alguns dos artistas partem da experiência da escuta, do
encontro, e criam situações para o estar junto, seja na criação de instalações imersivas, na
condução de sessões que estão em diálogo com as terapias alternativas ou mesmo se
inserindo no cotidiano. Assim, o eu e o outro passam a ser um, o ser é acolhido na sua
pluralidade e ancestralidade.

104

Conforme ressalta Dr. Padilla Corral90, a história pessoal de cada ser é a referência
interna que cada um possui para dizer que existe. A história de uma enfermidade, por sua vez,
são histórias de fracassos. O sanador tem que conhecer a história pessoal e contexto social,
para poder ajudá-lo e, além de humilde servidor, deve ser um artista, para trazer e interpretar
a história de cada um e dessa atitude, desenvolver um grau de submissão o Céu. Na hora de
interpretar uma história, deve-se fazê-la a mais universal possível para que o paciente não se
sinta só em sua dor. E quando essa história funde o sanador com o enfermo, é o momento que
se tem a esperança de se recuperar a saúde, e desde essa confiança, essa fé e essa
credibilidade sejam a parte que nasce do próprio ser como mecanismo de autocura.
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Fundamentos da Medicina Oriental (p.405-410).
Escuela Neijing - Tian, em Cuenca, Espanha. https://www.escuelaneijing.org
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4. Boneca Chinesa - contribuições em arte e MTO para idosos
O traço dos idosos marca o essencial, por isso, com o tempo,
torna-se mais leve, sutil e autêntico, devendo ser estimulado e observado
para tentarmos identificar o que o pincel nos diz através das mãos.
(J. L. Padilla Corral, 2017 – Comunicaciones Tian | Prevencion en
Longevidad).

O primeiro projeto apresentado, no início de 2018, nas residências de longa
permanência e em centros de convivência para idosos, foi o ‘Escrita-desenho’, que consistiu
em realizar exercícios de caligrafia muscular, desenho com as duas mãos e outras variações,
bem como a escrita ideográfica terapêutica. Inspirado também pela escrita inventada de
Mirtha Dermisache e pelas obras de Mira Shendel, Cy Twombly e Henri Michaux, entre
outros artistas que exploram com liberdade e autenticidade os recursos relacionados à escrita,
possibilitando outros modos de expressão que dialogam com o desenho, com a pintura e com
a instalação.
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Nos desenhos de Mira Schendel, por exemplo, as linhas, letras, palavras ou frases,
símbolos ou caligrafias, configuram uma investigação sobre as potencialidades plásticas dos
elementos de linguagem, ao mesmo tempo exploram a liberdade e delicadeza do gesto que
traça formas abertas e imprecisas que estão entre o desenho, a pintura e a escrita94.
A história da arte também começa pela escrita, identificando no ser humano a
necessidade de se comunicar através de símbolos que caracterizavam determinadas épocas e
culturas, como a arte rupestre (desenhos pré-históricos encontrados nas cavernas), a escrita
cuneiforme (tipos feitos com cunha pelos sumérios), os hieróglifos egípcios, etc. A escrita
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Escrita inventada de Mirtha Dermisache (Argentina 1940-2012). Site da artista disponível em
http://mirthadermisache.com/ (acesso ago.19).
93
Mira Schendel (Suiça-Brasil 1919-1988).
94

Enciclopédia Itau Cultural http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2450/mira-schendel (acesso ago 2019).
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ideográfica é uma técnica oriental milenar expressada através de símbolos gráficos ou
desenhos (signos pictóricos - ideopictogramas) formando caracteres que representam objetos,
conceitos ou ideias.
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Mas a prática da caligrafia não é coisa do passado ou algo mecânico. O ensino escolar
também começa basicamente pela escrita, no qual a criança desenvolve a concentração e a
coordenação para realizar os símbolos de forma clara. Atualmente, a caligrafia está sendo
expressa na forma digital, tanto nas escolas de ensino fundamental quanto no dia-a-dia, nas
trocas de mensagens por celular e e-mail, mas ao mesmo tempo, nunca na história
escrevemos e nos comunicamos tanto.
Nos encontros com os idosos, os conhecimentos da Medicina Tradicional Oriental são
aplicados através dos gestos feitos na escrita ideográfica e se expandem para o espaço físico
através de suaves movimentos corporais associados à respiração, prática conhecida como Qi
Gong Li. Ambos exercícios harmonizam estados mentais, revigoram funções cerebrais,
ajudam na regulação metabólica e fisiológica do corpo possibilitando o resgate do ritmo
interior do Ser, além disso, as formas e expressões criadas mostram a estética e um modo de
comunicação particular de cada pessoa.
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Cy Twombly (EUA-Italia 1928-2011) Site do artista disponível em: http://www.cytwombly.org/ (acesso jul.19).
Henri Michaux (Bélgica-França 1899-1984)
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A Boneca Chinesa surgiu ao longo dos encontros da ‘Escrita-desenho’, pois percebi
que quando os desenhos se juntaram formou-se um corpo e como as casas de idosos não
dispunham de lugar para armazenar os trabalhos, a boneca se encarregou de guardá-los
cuidadosamente. Os exercícios de escrita foram, então, colocados nos órgãos
correspondentes, com a intenção de criar um objeto que dialogasse com a existência humana.
A boneca, que acompanha o homem há milênios, está presente em quase todas as
civilizações e também permeia o universo da magia, da fantasia, da arte e da religiosidade.
Originalmente, era monopólio dos sacerdotes, feiticeiros e curandeiros, que utilizavam as
bonecas em cerimônias para a cura e para fazer o bem à comunidade. Mas atualmente, em
algumas religiões, ela também serve como amuleto para atrair a sorte, dinheiro, emprego,
saúde ou amor.
A Revolução Industrial no século XVIII, abriu o mercado para a produção de bonecas
em larga escala e ela passou a ocupar um lugar importante na vida de todos. Educadores,
filósofos e psicólogos desenvolveram diferentes métodos terapêuticos utilizando bonecos,
pois observaram que as crianças expressavam seu estado emocional através da manipulação
do brinquedo. Na arte, a boneca também aparece em algumas obras, seja para representar o
corpo ou para criar narrativas.
Nas instituições, passei a apresentar a ‘Boneca Chinesa’ através de uma vivência
artística, processual e pedagógica, que a cada encontro vai ganhando forma, características
pessoais e outros elementos que constituem o corpo humano, interna e externamente, física e
energeticamente. Os participantes são conduzidos a uma viagem pelo corpo a medida em
que criam as formas e conteúdos que compõe o ser humano. Os conhecimentos da Tradição
Oriental relacionados a embriologia genética, ao equilíbrio energético, a integração do Ser à
natureza e ao universo, orientam as etapas de desenvolvimento, bem como os exercícios de
escrita ideográfica as práticas corporais de Qi Gong Li.
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Assim surgiu a

Yuè Bèi, que significa cometa e também lua negra (primeiro dia

da lua nova). Ela começou a se apresentar performaticamente97, como uma viajante do
universo que vinha contar o que colheu das estrelas, dos planetas e da natureza98 a partir da
cosmovisão oriental. No final do processo, quando todas as partes já estavam formadas, veio
a novidade: Yuè Bèi estava grávida!
Em 2019, junto com os idosos que participam do programa social da Fundação
Britânica de Beneficência99, nasceu

Yuè Que - Lua Nova, no dia de São Jorge. Ela foi

feita de forma coletiva e os desenhos de todos também foram arquivados no seu interior,
juntamente com fichas didáticas com informações sobre cada órgão e os Reinos Mutantes.
Em meados de 2019, a boneca começou a se multiplicar, entrando na fase da lua
crescente –

Xīn Yuè, nos encontros que aconteceram no Sesc Florêncio de Abreu100, e

dessa vez, cada participante pode confeccionar a sua própria boneca. Então, surgiram
diversas cores, formas e tamanhos. Enquanto juntamos os materiais disponíveis e os
transformamos em partes do corpo, a expressão de um Ser se revela, mas no começo do
projeto, não sabemos muito bem qual vai ser o resultado dessa “genética”. Foi desse modo,
que as bonecas foram se diversificando. Uma das idosas observou “Boneca Chinesa, essa
loura peituda?! “ Sim! Também surgiram outras: uma negra, uma xamã, uma punk, uma
zen...“.
Assim como o movimento do Tao nos mostra que tudo no universo se expande e
contrai, a boneca passou a apresentar características além do biótipo chinês, pois desde o
Oriente, os conhecimentos da Tradição se expandiram para o Ocidente, sendo incorporados
por outras culturas, mas agora, trazendo também o “Made in China”, ou seja, produtos de
fabricação chinesa que são vendidos pelo mundo, que também foram usados para compor
algumas partes do corpo da boneca. Assim, quando as 3 primeiras bonecas surgiram, Yuè Bèi
(Amarela), Yuè Que (Branca), Xīn Yuè (Vermelha) ficaram conhecidas como as 3
Imperatrizes Místicas da China Globalizada!
Na oficina elas são apresentadas como bonecas terapêutica, pois quando ativadas,
podem auxiliar em tratamentos que resgatam o equilíbrio energético e estabelecendo uma
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Aos poucos, incorporando a linha de pesquisa ’Teatro Sanador’, da Escola Neijing.
Referencia ao encontro de Teatro Sanador, com a professora Monica Teixeira, na Escola Nejing-SP, em dez. 2017.
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Fundação Britânica de Beneficência https://fundacaobritanica.org.br/centro-de-convivencia-projeto-para-idosos-2019/
(acesso em jul.19). Coordenação de Isabela Bertho e Ricardo Rosado.
100
Oficina Boneca Chinesa no Sesc Florencio de Abreu. Programação de terapias complementares coordenado por Ivy
Beritelli. Divulgação disponível em https://www.sescsp.org.br/programacao/191046_BONECAS+CHINESAS
(acesso ju.2019).
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relação de cuidado mútuo. Os conhecimentos da Tradição Chinesa relacionam as partes do
corpo aos 5 elementos da natureza: o Reino Mutante da Água está relacionado com os Rins
e Bexiga; a Madeira (tronco), ao Fígado e Vesícula Biliar; o Fogo, ao Coração e Intestino
Delgado; a Terra (centro), ao Estômago e Baço-pâncreas; e o Metal (ar), ao Pulmão e Intestino
Grosso.
O número 5 na Tradição Chinesa também se converte em um número de referência
para os elementos que compõem os Reinos Mutantes: são 5 pontos cardeais (incluindo o
centro), 5 estações (com o solstício de verão), 5 sabores, 5 cores, 5 emoções, 5 tons musicais
(e não 7 como na música ocidental).
Assim, os órgãos do corpo, além das funções biológicas, também armazenam
informações sobre os ciclos da natureza, emoções e sentidos, que são evocados durante a
confecção dos órgãos, sendo transformadas em conteúdos que são depositados dentro das
peças confeccionadas e também orientam as etapas de desenvolvimento das outras partes do
corpo: na Água, o cabelo, ouvidos e ossos; na Madeira, os olhos, unhas, músculos e
articulações; no Fogo, vasos, veias, semblante da face e a expressão do olhar; na Terra, a
boca e carne; no Metal, a pele, pêlos e nariz.
Esse procedimento também se relaciona com a técnica mnemônica conhecida como
"Palácio da Memória" que consiste em estabelecer, ordenar e recoletar conteúdo memorial
criando um lugar imaginário que, no caso da Boneca Chinesa, é inspirado no próprio corpo,
associando cada órgão aos ideogramas e as informações que estão armazenadas nelas. Assim,
o aprendizado acontece de forma associativa e lúdica articulada a exercícios físicos,
energéticos e mentais, estimulando e desenvolvendo a capacidade motora, cognitiva e criativa
do Ser ao revigorar as funções cerebrais. Essa também foi a técnica que permitiu ao padre
Matteo Ricci aprender chinês para começar a compilar o primeiro dicionário PortuguêsChinês, por volta de 1600.
Instrumentos como kalimba, ocean drum, pau de chuva e chocalhos formados por
plantas e sementes, bem como uma playlist elaborada, também acompanham os encontros,
criando uma atmosfera meditativa que auxiliam e dão um ritmo harmonioso para os
exercícios.
Durante os encontros, o celular, tão presente nas nossas vidas atualmente, também é
incorporado às dinâmicas para trocas de informações e pesquisa, mantendo a conexão entre a
Boneca e os participantes além dos encontros presenciais. Também são apresentados sites de
tradução, dicionários (português-inglês / inglês-chinês) e plataformas online de navegação em
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modelos anatômicos 3D. Estas ferramentas promovem a sociabilização e a inclusão digital
dos idosos em tempos de comunicação em rede.
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O objetivo geral do projeto refere-se ao desenvolvimento de práticas artísticas e
corporais em diálogo com o campo da arte contemporânea e da medicina oriental. Os
objetivos específicos se relacionam com:
- Proporcionar uma experiência estética e sensorial que possibilite o contato corpo físico,
emocional, energético e digital (em rede);
- Revisitar os conhecimentos do corpo humano em diálogo com outros saberes;
- Explorar a caligrafia e o desenho como elementos terapêuticos que possibilitam a regulação
energética do Ser;
- Estimular a memória, a capacidade de associação de ideias, a imaginação e a abstração;
- Conhecer outros idiomas (inglês e chinês) familiarizando-se com os dicionários online;
- Promover o processo de desenvolvimento das pessoas em uma perspectiva sociocultural,
assistencial e pedagógica;
- Possibilitar o desenvolvimento humano das habilidades criativas melhorando a autoestima,
favorecendo a construção da autonomia e segurança pessoal;

Nos encontros, a metodologia parte de dinâmicas relacionadas a 3 dimensões do
corpo, sendo:

1. Corpo físico: confecção das peças que compõem a boneca (corpo, cabelo, olhos, boca,
órgãos, etc), através dos trabalhos manuais com tecido, linhas, agulhas, embalagens,
bastidores para bordados, lã e garrafa pet de água para o corpo (trazendo a recordação de que
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Encontros na Fundação Britânica de Beneficência, em 2019.
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somos formados por água). Para montagem e acabamento utilizamos também cola branca e
cola quente, tesoura, grampeador, furador de papel, soldador elétrico ou furador pontiagudo.

2. Corpo energético: Escrita dos ideogramas - com mão direita e esquerda, com os olhos
fechados, com as duas mãos simultaneamente, fazendo gestos pequenos e grandes, exercícios
de caligrafia muscular, desenho de observação, expandindo a escrita ideográfica através de
exercícios corporais de Qi Gong Li, respiração e automassagem. Nesse momento, os
materiais necessários são: lápis, borracha, canetas, pincéis, nanquim (para sumiê ou similar) e
recipientes para água e tinta. Papéis branco, colorido e papel para origami (tamanhos,
gramaturas e formas variadas).

3. Corpo digital: Criação de grupo no WhatsApp. Consulta de plataformas online de tradução,
dicionários e sites de anatomia.

O material didático é digitalizado para ser projetado durante as aulas e compartilhado
no grupo de Whatsapp, também impresso para ser armazenado na boneca, principalmente nas
bonecas maiores ou aquelas que são desenvolvidas coletivamente.
Outro quesito muito importante é a adequação do espaço para o idoso, pois a posição
corporal também interfere no traço e é fundamental para a realização de um bom trabalho.
Uma postura correta e confortável é formando um ângulo de 90º em relação a mesa. A
organização e limpeza dos materiais, mobiliários e equipamentos utilizados também devem
ser cuidadosamente preparados, podendo ser:
- Mobiliário: cadeiras e mesas (coletivas ou individuais) firmes e com a superfície lisa,
conforme o número de participantes. Lousa (com giz ou quadro branco e caneta).
- Materiais de limpeza: toalha plástica para a mesa, papel toalha e álcool.
- Equipamentos: computador, projetor, caixas de som, internet wi-fi.

O planejamento parte da cosmovisão da tradição oriental e das etapas do
desenvolvimento embriológico do ser a partir dos 5 Reinos Mutantes, sendo:

1º Etapa: cosmovisão oriental
Ideograma Lin – vazio, conceito do Tao e ideograma Dao, traços yin e yang. Apresentação
dos Imperadores Míticos Chineses: Branco (Fu Shi), Vermelho (Shen Nong) e Amarelo
(Huang Di) e suas características relacionadas ao conhecimento do IChing, das plantas e do
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mapa energético do corpo, respectivamente. Movimento circular nas articulações de todo
corpo em sincronia com Lin e movimentos corporais de contração e expansão percebendo o
Tao no corpo e na natureza (esses exercícios podem ser realizados no início de todas as
aulas). Na boneca, fazemos a abertura do canal Dai Mai (canal circular da cintura) ou dos
ressonares Shen Que – Porta do palácio emocional, do espírito, da alma / Qi He – Fusão com
o sopro, localizado no umbigo. Essas são as aberturas para inserção dos conteúdos internos
que vão formar a boneca. São necessários pelos menos 2 encontros para essa etapa.

Lin – vazio
Símbolo Tao
道 Dao – Tao
___ ___Yin
_______Yang

2º Etapa: Qi
Conceito e ideogramas relacionados ao Qi e suas especializações em Energia Hereditária e
Energia Adquirida. Ideograma Ren, Tian e Jing Luo Mai. Automassagem energética nos
pontos Ting-Ho (pontas dos dedos das mãos e pés, joelhos e cotovelos para mover a energia
Wei - esses exercícios também poderão ser realizados no início de todas as aulas, na
sequência dos movimentos de expansão-contração e movimentos das articulações do corpo).
Na boneca, criamos um reservatório para depositarmos os ideogramas relacionados ao Qi,
que em seguida, será armazenado nos rins. Desenvolvemos a cabeça e os órgão genitais.
Traçamos as vias de luz Tu Mai e Ren Mai, Conteúdo transmitido em 4 encontros.

氣 Qi – sopro, éter, energia, prana, alento. Especializações do Qi:
Energia Hereditária
原 Yuán Qi - energia original
宗 Zōng Qi - energia ancestral
精 Jīng Qi - energia Intermediária
Energia Adquirida
Yong – energia nutrícia (respiração e alimentação)
Wei – energia imunológica
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Shen – energia mental, psíquica, emocional

Ren – Homem
Tian – Homem estelar
Jing Luo Mai – pequeno caminho de seda trançado por onde fluem as águas
eternas perpetuando a vida. Meridianos, rede.

3º Etapa: 5 Reinos Mutantes
Conceito e ideogramas relacionados à água, madeira, fogo, terra e metal. Contato com os
órgão e entranhas relacionados a cada reino através da respiração, meditação guiada e auto
massagens em pontos específicos relacionados a cada reino. Fase de desenvolvimento dos
órgãos e das partes do corpo em, pelo menos, 12 encontros.

Shuǐ – Água
腎 Rins – Shen
膀胱 Bexiga – Pan Guang

木 Mù – Madeira

Gān – Fígado
膽 Dǎn – Vesícula Biliar

火 Huǒ – Fogo

Xīn – Coração
小腸 Xiǎo Cháng – Intestino Delgado
Xīn Bāo – Mestre do Coração
Sān Jiǎo – Triplo aquecedor

土 Dì – Terra

脾 Pí – Baço pâncreas
胃 Wèi – Estomago
中 Zhong - Centro
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Jīn - Metal
肺 Fèi – Pulmão
大腸 Dà Cháng - Intestino Grosso

4º Etapa: Transmutação
Conceito dos ideogramas Shēng, Líng, Yǒng e Ãi Qíng. Essa etapa também prevê a
montagem final e acabamentos da boneca, sendo necessário 2 encontros.
Shēng – vida, renascimento
灵 Líng – espírito
永 Yǒng – eterno
愛情 Ãi Qíng – Amor

Todas as etapas podem ser transmitidas resumidamente em 10 (mínimo) e 20
encontros (máximo) de 3 horas, sendo 2 horas de aula, 30’ para preparo da atividade
(montagem e desmontagem da sala de aula) e 30’ para postagem nas plataformas digitais. As
dinâmicas e conteúdos dos encontros são adequados conforme a carga horária acordada
previamente com a instituição e conforme a características do grupo mas, de modo geral, é
necessário ter um tempo hábil para apresentar todas as etapas para a elaboração da boneca,
evitando que ela fique incompleta ou inacabada.
A oficina também pode ser adaptada conforme o número de participantes, faixa
etária, e as necessidades específicas, podendo ser individual ou em grupo de 3 a 15
participantes - variando a quantidade conforme as características do grupo e do local. A
proposta também pode ser adaptada para todas as idades, para pessoas que estão passando por
processos de enfermidades ou que apresentam algum tipo de limitação física ou mental.
Também é destinada a profissionais da área da saúde, estudantes de medicina chinesa e
artistas que buscam ferramentas para auxiliar no cuidado e autocuidado.
A Boneca Chinesa proporciona o convívio e o aprendizado de conhecimentos através
de experiências estéticas e sensoriais que melhoram a saúde, ao lidar com o corpo e a mente.
Na escrita, os exercícios com o traço, o gesto, a velocidade, as escalas... aos poucos, revelam o
ritmo e a expressão interna de cada um; e na criação do corpo-objeto, vai se estabelecendo uma
relação de self, podendo manifestar o conhecimento que o indivíduo tem sobre si próprio.
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Os resultados dessa vivência geram mudanças e percepções que operam na capacidade
criativa do Ser, melhorando qualidade de vida das pessoas ao possibilitar a (re)conexão com a
natureza e o universo.
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YuèBei
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Yuè Que

華 Huā
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新月 Xīn Yuè

Shuǐ
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Shēng
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4.1 Diário da Boneca Yuè Bèi

O diário das aulas relata alguns dos momentos compartilhados com os idosos
nas Casas de Repouso e Centros de Convivência durante a criação e
desenvolvimentos da Boneca Yué Bèi, em 2018. A fundamentação teórica parte
dos ensinamentos transmitidos pelo Dr. José Luis Padilla Corral, da Escola
Neijing, sobre a Medicina Tradicional Oriental, que inspiraram essa pesquisa.

Você vai ensinar chinês para nós?!! Perguntou Dona Nair intrigada. Respondi
"não, vou aprender com vocês! Esse é o meu trabalho de conclusão de curso e
preciso da ajuda de vocês!"
Bom, então tudo bem, eu vou tentar aprender com você também! Disse
sorrindo.
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Segundo a Tradição Chinesa, tudo vem de um grande vazio Lin. A primeira manifestação da luz que permite o
desenvolvimento do homem se dá por meio de uma via
circular, nos mostrando que o universo também é curvo e não
linear.

...Mas é só isso que é pra fazer? Só essas bolinhas!
...É só isso! Assim entramos no vazio... em silêncio...
Mas é só isso mesmo que é para fazer?!!
...É só isso! Mas agora com a mão esquerda!
...Mas eu não faço nada com a mão esquerda, vai ficar
horrível!
...Mas a mão esquerda aprende rápido!
...Verdade? Vou tentar... até que sai alguma coisa hahaha,
tudo torto!
E num titubear, a mão direita assume o pincel novamente.
...Mas é só isso que é pra fazer?
... Sim, agora com os olhos fechados... agora bem lento...
agora pequeno e vai aumentado...
Agora encontre seu ritmo, seu gesto, seu tempo...
O seu movimento é único e autêntico.
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O vazio gera o 1, que gera o 2, o 2 gera o 3 e o 3 é tudo que existe (Céu, Bio,
Terra). Somos resultados de uma necessidade de expansão. O Ser é resultado do
Yang Celeste unificado com o Yin Terrestre e juntos se definem como TAO. O
Ser pode se expandir, mas o máximo da sua expansão o faz retornar e viceversa. Todo organismo e toda vida funciona dessa maneira. Podemos sentir esse
movimento de contração e expansão no nosso próprio corpo, quando
respiramos, com o pulsar do coração, nas etapas da vida, observando uma planta
e em tudo no Universo.
Coloquei a minha playlist zen para
sentirmos os movimentos de
contração-expansão do corpo
mas uma das senhoras logo contestou:
Todo mundo vai dormir com
essa música, põe algo mais animado!!
O Tao Te King nos diz:
“Existe uma força incomensurável no universo
que dá origem e entretêm todas as coisas.
Como não sei seu nome, chamo-a de Tao”
O Tao que pode ser expresso não é o Tao Absoluto,
não é o Tao verdadeiro, tem algo mais e esse algo
mais não pode ser representado.
O sou da Igreja Batista do 7º Dia,
não acredito em nada disso
que você está falando,
mas tá bom, é bonito!
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A natureza da luz corresponde ao que a tradição chamou de Yin (partícula, luz
em contração) e Yang (onda, luz em expansão). O Movimento de contração e
expansão é conhecido com Yin e Yang, representado por linhas - inteira e
partida. A combinação dessas linhas deu origem ao IChing - o Livro das
Mutações.

Conhecermos algumas características do IChing que dizem respeito ao nome, atributo
e imagem dos trigramas e fizemos desenhos conforme as sequências sugeridas pela
consulta coletiva, resultando em:
_______
_______
_______
___ ___
___ ___
___ ___
A Estagnação / Pausa: o céu está em cima, se afastando cada vez mais da terra, que
por sua vez, mergulha nas profundezas... É a época da estagnação e do declínio...
Quando o Céu e Terra não se unem, o homem sábio volta-se para o seu interior. Ele
não permite que lhe concedam honrarias... O homem se retira para se salvaguardar.
A perseverança proporciona-lhe benção.... O esforço põe fim a estagnação, que não
pode durar para sempre, porém não acaba por si mesma.

Silêncio...

De novo, de novo! Pediu Nilda insistentemente interrompendo o silêncio.
Fizemos mais uma consulta ao IChing oracular. O resultado dessa vez foi:
_______
_______
_______
_______
_______
_______
O Criativo: ... Sublime sucesso através da perseverança. Como o poder criativo
permeia todo o céu: todos os seres alcançam sua forma pelas nuvens e pela chuva:
assim o grande homem vê com clareza as causas e os efeitos pela sua perseverança,
ele contempla as coisas no seu devido momento.
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A natureza da luz, se identifica como Qi, que genericamente é
traduzido como energia ou sopro. O ideograma do Qi começa na água
e nela a vida se desenvolve. A natureza luminosa da água, passa
primeiro pela forma celeste de vapor luminoso, até a natureza mais
concreta, que evolui no sentido da perfeição, depois alcança a
natureza da essência para finalmente retornar ao eterno em sua
totalidade. Essa é a evolução do sopro no homem.
1 Pai, vapor luminoso
2 Intermediário, homem, bio, vida
3 água, poço, trigo

- Bom dia Dona Nair, como você está?
- Estou cada vez mais véia, mas tá bom!

- Boa tarde Sr. Antônio, como se sente hoje?
- Hoje sinto que eu, desse jeito que estou, não sou eu!

- Olá Sr. Roberto, tudo bem?
- Olha bem pra mim, parece que tá tudo bem? Não me venha com
pergunta idiota!
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A partir do QI podemos falar de diferentes energias, porque tudo se modifica, muda,
transmuta... O sopro é somente um, mas se especializa em:
- Energias Hereditárias: original, ancestral e intermediária (Yuan Qi, Zong Qi, Jing
Qi)
- Energias Adquiridas: nutrícia obtidas através da respiração e alimentação (Yong
Qi), energia imunológica/relacional (Wei) e energia psíquica (Shen).
A pergunta que fiz para eles foi: O que a pessoa que está na sua frente tem e você também
tem? Uma arriscou: olhos! E os outros continuaram: pernas, braços, nariz, boca, unhas...
Depois tentamos identificar de onde vinham nossas características ancestrais:
- Paula, a Sra. é japonesa? Perguntei.
- Eu não, sou brasileira!
- E seu pais?
- Brasileiros também.
- E seus avós?
- Ah! Eles são japoneses... mas isso já faz muito tempo.

Exercícios de contorno das mãos a partir da referência da energia Zong Qi
Estimulação da energia Jing Qi passando suavemente uma pena ao redor dos lábios (o que provocou coceirinhas
e muitas risadas).

O Sr. Paulo também vem de família de japoneses. Hoje eu cheguei e ele estava sozinho na
garagem cantando uma música em japonês bem alto, bem bonito. Cheguei devagarinho,
esperei ele terminar e depois agradeci pela canção. Perguntei o que significava e ele me disse
que era uma homenagem às mães. Ele começou a chorar e me disse soluçando e que uma vez
ele cantou em uma comemoração da Seicho-No-Ie e o mestre de ficou emocionado por ter se
lembrado da mãe dele. E ele hoje, enquanto cantava, também se lembrava da sua querida
mãezinha e ficou com saudades dela.
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Eunice percebeu que eu entrei no quarto e me chamou para dizer que "A Eunice não é assim,
Eunice ESTÁ assim, isso quem fez foi a doença, olha como está magra, é pele e osso, mas
isso logo vai passar..." Fechou os olhos e virou a cabeça para o outro lado.
Comecei a tocar Kalimba para ela… Então ela virou novamente para o meu lado e disse:
Que liiiiiiiiiiiiiiiiiiindo, que liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiindo demais essa música! Você faz isso para os
velhos se sentirem melhor? Muito obrigada por tocar para mim!
Mas nem todos acham a mesma coisa, a Sra. Virginia, quando me via tocar a kalimba
começava a dizer bem alto uma espécie de reza em uma língua inventada e a fazer sinal da
cruz. A cuidadora me disse que ela era extremamente evangélica e que ela deveria estar
associando o que eu fazia com coisas do “demônio ou de macumba”.
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Trabalho de Músicas Sanantes para a condução dos exercícios de escrita e com idosos em fase acamada.
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Seguindo o movimento do Qi...
o sopro que se manifesta como água
e dá início ao ciclo dos 5 Reinos Mutantes.
O conceito de Reino Mutante implica em
que cada um dos Reinos vai mutar em outro:
água se transforma em madeira,
a madeira em fogo,
o fogo em terra, terra em metal,
e este novamente em água...
Sem deixar de existir, um vai se converter no outro
e o outro no outro, guardando a memória do anterior.

Existe um exemplo clássico sobre os reinos Mutantes na natureza: a semente na terra está no
Reino Mutante da Água, na primavera germina e dá os primeiros brotos e as flores (madeira),
culmina no verão com os frutos (fogo), a planta adulta é a terra, e finalmente no outono as
folhas caem e a planta morre. Caem na terra para começar o novo ciclo novamente.
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Reino Mutante da Água

Boneca Chinesa já tinha corpo estruturado (com uma garrafa de água, para lembrar que
somos água) e a cabeça (uma bola de pano feita com meias). A água nutre o cérebro, forma
os ossos, medula e os dentes. A audição também está presente na água.

- D. Clélia, estamos criando e cuidando de uma Boneca, o que a Sra. acha?
- Mas ela não é gente! Respondeu a D. Clélia.
- Vamos cuidar dela como cuidamos da nossa casa e das coisas que gostamos...
- Ah bom, aí tudo bem né! Respondeu com um sorriso.
Julieta contou que fazia bonecas lindas, com cabelinho, sapatinho, roupinhas... eram lindas,
lindas demais... pareciam de verdade, não era assim, isso é horroroso, não posso nem ver essa
boneca! disse com ar de desprezo.
Realmente a Julieta tinha razão, mas a boneca ainda estava ganhando forma, não tinha
cabelos, roupas, membros... ainda era um feto que começava a se desenvolver.
Então tratamos de fazer os órgãos e as partes do corpo que correspondem ao Reino Mutante
da Água:
A sra. Tereza se candidatou para costurar os retalhos de tecido preto para formar os rins.
Também encontramos um pacote de bexiga nos materiais de festa da casa e colocamos um
pouco de água nela de demos um nó.
Propus que fizéssemos algumas mechas de lã para formar o cabelo da boneca.
Na medicina chinesa, o cabelo é a expressão mais Yang dos Rins e o sangue é responsável
pela nutrição dos fios.
Cada um escolheu uma cor e novelo, esticamos e cortamos alguns fios e demos nós na ponta.
Prendemos as mechas de cabelo na meia arrastão amarela que recobre a cabeça da boneca.
No final fizemos um corte para igualar as pontas e a franja. A Paula fez uma trança e a
Terezinha fez um penteado.
O frio e o inverno também estão relacionados às energias que regem o Reino Mutante da
Água. Durante a organização dos materiais do atelier encontrei alguns tricôs inacabados.
Levei para o grupo e propus que fizéssemos roupas para a Boneca. A Sra. Edith ajudou com o
acabamento desses tricôs e as outras fizeram pompom de lã para enfeitarmos as roupas.
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Para preencher os Rins da Boneca Chinesa, além do ideograma Shui também
fizemos exercícios de caligrafia muscular. Pedi para todos desenharem o
movimento água com canetinha e depois passar água por cima dos traços. No
final, juntei os desenhos de todos e os apresentei a como um oceano. Todos
gostaram de observar os desenhos das outras pessoas e puderam perceber como
todos eram diferentes e estavam ‘certos’, não existia ‘onda errada’. Também
acharam graça na ‘instalação oceano’. A Sra. Diva não quis fazer onda, preferiu
fazer barcos pois não quis se molhar.
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Reino Mutante de Madeira

Fizemos o ideograma do Fígado para a Boneca que chegou furiosa! O medo armazenado nos
Rins pode impulsionar a raiva que por sua vez, pode se manifestar de forma agressiva. O
movimento da energia desse modo pode sobrecarregar o Fígado e afetar a capacidade de
decisão ou a generosidade. O Fígado exerce sua autoridade no exterior por meio dos olhos,
no sentido da visão. Os tendões e articulações estão relacionadas com a capacidade de
movimento e flexibilidade da Madeira e dizem respeito a nossa capacidade de se articular no
mundo, nosso 'jogo de cintura'.

Pedi para eles rabiscarem uma folha, agressivamente enquanto procurava saber o que os
deixava com raiva e as respostas nos ajudaram a mapear o que poderia estar acontecendo com
a Boneca naquele dia:
- Atualmente não tenho ficado com raiva de nada (Aurora);
- Eu não tenho raiva de nada e nem de ninguém, não fico nervosa. Disse a Paula muuuito
tranquilamente;
- Terezinha: tenho raiva quando fazem algo contra mim ou me impedem de fazer algo;
- Julieta: me desculpe mas eu não quero saber dessa boneca porque isso não é importante;
- Diva: fico com raiva quando me desobedecem;
- Celeste: tenho raiva quando me pedem algo que eu não posso fazer.
- Virginia: tristeza.... quando trabalhamos para ter uma coisa e não conseguimos ter.
- Irma: quando falam que eu fiz algo que eu não fiz!
- Aracelia: quando quero algo e ninguém me dá!
- Edith: falsidade! De amigo, ou seja lá de quem for! Eu sou mineira uaí! Sou família! Graça
a Deus, meus filhos são muito bons pra mim!
- Zilda: fico com raiva quando me ofendem.
- Elsio (participando da aula pela primeira vez): quando não vem aumento na aposentadoria. Essa é boa! Vibrou Dona Edith.
- Jurema: não tenho raiva de nada. – Ahh Santa!! Gritou Dona Edith novamente, do outro
lado da sala.
- Maria: Nada! (Outra Santa... aqui está cheio da Santa, comentou D. Edith com humor com a
amiga que estava ao lado).
- Marli: às vezes tenho... mas vai e vem... disse isso fazendo gestos com as mãos.

139

Fizemos o corte e costura do tecido para o Fígado e para Vesícula Biliar. Desenhamos o
ideograma Gan e o Dan em papel de dobradura verde, dobramos em forma de tulipa e
colocamos dentro dos órgãos correspondentes. Depois disso a boneca sorriu!

No final da aula, durante o exercício de respiração e a Sra. Teresa começou a
chorar e a dizer que a irmã dela a trancou para fora de casa, e que isso não se
faz, “como pode alguém não deixar uma pessoa entrar na sua própria casa! ”,
dizia ela enquanto soluçava de tanto chorar.
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Para contemplar o sentido da visão presente no Reino
Mutante da Madeira fizemos exercícios de desenho de
observação dos objetos que estavam ao nosso redor.
Também apresentei minha pequena coleção de óculos
divertidos: com lentes coloridas e grau mais fortes e
fracos, com padrão arco-íris, polarizados,
estereoscópicos, com pequenas perfurações (conhecidos
com óculos abelha que exercitam a visão). Refletimos
sobre como a visão também promove diferentes
percepções de mundo e como cada um pode enxergar as
coisas de diferentes modos e até nós mesmos podemos
ver as coisas através de 'outras lentes'.

Depois disso, fomos para a área externa da casa e
desenhamos as plantas, mas começamos pela semente e
com um pouco de sol a água que colocamos nos
desenhos, os traços começaram a se prolongar, até que a
planta atingiu o máximo de sua plenitude, com raízes,
troncos, galhos, folhas e, por fim, as flores, para saudar
a primavera, que depois de um longo inverno, começa
a se manifestar.
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Reino Mutante do Fogo

Diz o Su Wen, no capítulo V:
"O sul gera a energia do calor, o calor é capaz de gerar o fogo, o fogo gera o
sabor amargo, o sabor amargo cria o Coração, o Coração controla o sangue, o
sangue cria o Baço, o Coração exerce autoridade na língua."
E pelas trocas insondáveis do Yin e do Yang:
O Céu é o calor,
Na Terra, o fogo,
Ambos representam a máxima expressão Yang no Tao.
No corpo humano, são os vasos e veias,
O órgão é o Coração, Imperador do Reino,
Que vem acompanhado pelo seu ministro, o Mestre do Coração e os 3
caldeirões, conhecido como Triplo Aquecedor.
O súdito fiel desse Reino é o Intestino Delgado, que protege o Imperador, para
que ele não sofra impactos bruscos e desestabilize todo Reino, o que pode ser
fatal (por isso é muito comum termos diarréia ou vômitos quando sentimos
fortes emoções).
Nas cores, é o vermelho cinabre,
No som, a quarta nota, o lá!
e o som emitido pelo corpo, é o riso.
O Coração se expressa pela fala, pela palavra sincera… que também pode ferir
(di ’hablo', aquele que fala duas vezes).
No Coração está a consciência espiritual e a serena alegria de viver. E nas
mudanças de sentimento, está a tristeza, a angústia, o pesar e a apatia.
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Começamos a desenhar o ideograma Xin - Coração e logo vieram
as histórias de amor:

Quando eu tinha 16 anos, meu pai me obrigou a casar com um
espanhol que bateu na porta e casa me pedindo em casamento. Eu
nem o conheci e namorava escondido com outro rapaz, foi muito
triste, porque tivemos que nos separar. Fiquei casada com o espanhol
durante 40 anos, tivemos 5 filhos, mas eu nunca soube o que era sexo,
nunca tive prazer com ele, na verdade tinha nojo dele. Quando ele
morreu, fui atrás de meu primeiro namorado e o encontrei em São
Roque, ele também já estava viúvo. Ficamos juntos até ele falecer,
mas sabe, ele já estava doente quando nos reencontramos e ele não
funcionava direito para o sexo, mas tudo bem, ficamos abraçadinhos e
sempre juntinhos. Gosto dele até hoje.
As vezes, quando ela não queria fazer algo na casa, as pessoas diziam
brincando "se continuar assim, vou chamar o espanhol para cuidar de
você! Perguntei para ela o que achava dessa "brincadeira" e ela
respondeu, finjo que não escuto, não perco meu tempo tentando entrar
na delas, elas se acham engraçadas mas são muito sem graça e ainda
têm muito que aprender!
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Sra. Terezinha e o Sr. Elsio se conheceram no centro de convivência para idosos
e logo se apaixonaram, estavam sempre juntinhos e de mãos dadas. E nos breves
instantes que as cuidadoras saiam da sala para atender os outros, eles
começavam a se beijar e se tocar intimamente. Os filhos do casal não gostaram
de saber que os pais estavam se comportando dessa maneira e pediram para as
coordenadoras da casa separa-los. Então, colocaram um em cada andar da casa.
Quando cheguei, reparei que os dois não estavam juntos e perguntei o que tinha
acontecido e a coordenadora contou que se deixassem eles juntos iam acabar
transando!! Perguntei se eles concordavam em ficar separados e a coordenadora
respondeu: Eles não lembram! Um só lembra do outro quando se veem.

Eu morava junto com a Antônia, mas não deixaram a gente ficar no
mesmo quarto porque não éramos casados no papel. Depois que chegamos
aqui a demência dela piorou muito, é triste vê-la assim.
Já dona Olga e o Sr. Oswald eram casados e na casa de repouso
compartilhavam o mesmo quarto mas dormiam em camas separadas. Ela
tinha seus CDs preferidos e passava o dia escutando música. Visivelmente,
ela tinha pouca paciência com ele e me disse que o odiava porque durante
a vida toda ele saiu com outras mulheres e vivia de festa por aí, enquanto
ela ficava cuidando dos filhos sozinha.
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Maria Assunção, não estou feliz com a pessoa que estou saindo, o que a senhora me
aconselha? Ai Filha, tem que ser sincera e falar tudo que sente para ele. Então, ela segurou na
minha mão e olhou nos meus olhos e disse “mas antes de falar, manda os anjos na frente!”
Delta, estoy saliendo con una persona, pero lo encuentro muy descuidado conmigo y solo se
mira a sí mismo y sin escucharme bien. Querida, impone tus límites y, si no está satisfecho,
¡déjalo que marche lejos de ti! Y muchas gracias por compartir sus cosas conmigo!

Reparei que a Maria não estava na aula, pedi as cuidadoras que a chamassem,
quando ela chegou me disse:
- Você faz a gente se sentir importante!
Utilizamos pinceis e tinta guache e propus que fizemos na mesa, o que foi muito melhor e
adequado para a realização dos exercícios. Eles sempre demonstram “medo de errar e de ficar
feio” e também não gostam muito da tinta preta, exceto a Sra. Paula que sempre escolhe a cor
preta. O exercício com a tinta exige mais atenção e concentração, por isso, os participantes se
envolvem mais com o trabalho. Os pincéis “escolares” têm um pelo muito mole e a ponta
grassa, isso exige mais habilidade para manuseio, quanto melhor for a qualidade do pincel
mais bonito é o traço.
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Reino Mutante da Terra

Dentro das dinâmicas dos 5 Reinos, ocupa o Centro - Zhong
Seu órgão é o Baço-Pâncreas e sua víscera o Estômago.
Seu planeta regente é Saturno
Sua estação é o Estio
A cor é o amarelo cereal, base da alimentação humana
A energia celeste que lhe corresponde é a umidade. A expansão da umidade forma o tecido
conectivo, essa sutil teia de aranha que mantém nossa estrutura depois de conforma-la (a
fáscia).
O sabor que lhe corresponde é o insípido (sabor do cereal), mas está relacionado com o doce
baseado na necessidade de carboidratos como elemento de rápida combustão.
Lugar da memória, da reflexão, das opiniões e da compaixão, mas pensar demasiadamente é
obsessão.
Diz o Su Wen:
"No Centro confluem as informações que procedem das quatro orientações e nele se dá o
conhecimento de tudo que ocorre ao seu redor".
As características do centro são:
- Referencial
- Lugar de encontro
- Lugar de poder, assento do poder, equilíbrio.
- Lugar de conhecimento, centro da recordação.
- Propulsão de movimento.
Diz o Nei Jing:
"O homem é uma consequência do Céu sobre a Terra".
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Viajei no final de julho e fiquei 2 semanas sem dar aula, quando retornei todos foram
muito receptivos. Alguns comentários foram:
- Hey! Onde você estava? Já era hora de voltar!
Dona Edith me olhou por alguns instantes e disse: Eu conheço você... Ah, você é a da
boneca, lembrei! Você gostou do tricô amarelo que fiz para ela? Se quiser eu posso
fazer mais!

Depois dessa bela recepção trocamos receitas e desenhamos nossos pratos favoritos
para colocar no Estômago da boneca, que expressou um sorriso de agradecimento e
satisfação. Todos também ficaram felizes e satisfeitos por tê-la alimentado com amor
e cuidado.

E então, chegou o carnaval e a professora de teatro, Yara Toscano, me contou que
propôs que cantassem as marchinhas de carnaval da época deles. Uma senhora disse
entusiasmada: Já sei! O Jardineira porque está tão triste, mas o que foi que te
aconteceu... e todos acompanharam cantando a música até o final.
Depois a professora pediu que cantassem outra e a mesma senhora disse: Já sei! O
Jardineira porque está tão triste, mas o que foi que te aconteceu... e novamente todos
gostaram da sugestão e a acompanharam... e foi assim por 5 vezes seguidas, e nas 5
vezes todos cantaram juntos e se divertiram 5 vezes mais.
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Dona Gilda essa semana piorou muito. Ela está acamada faz muitos meses, e
também está com um câncer externo em um dos olhos. Dona Gilda ainda segue,
mas bem pouquinho e respira com ajuda de aparelhos... Na semana seguinte,
quando cheguei, logo perguntei por ela e a cuidadora me disse “você não vai
acreditar, veja você mesma!” Quando cheguei no quarto ela estava bemdisposta, sentada ao lado da cama e com um sorriso no rosto. A ferida dos olhos
já estava sendo recoberta por uma pele nova e sadia. Sua filha também estava ao
seu lado muito feliz por ter visto a surpreendente melhora da mãe.
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Reino Mutante do Metal

O processo de quietude, de ir adentrando em si mesmo, é o que vai representar o
Metal. No reino Mutante do Metal se encontra o Pulmão como vetor Yin,
responsável pela assimilação celeste (a respiração), e como vetor Yang o
Intestino Grosso, que possui a função de transporte para evacuação terrestre.
Na MTO encontramos em cada fenômeno o seu oposto complementar.

No Reino Mutante do Metal reside a informação mais ancestral, alguns autores
chamam isso de memória celular ou memória do passado, por isso, a
lembrança nostálgica como sentimento normal e a melancolia e a tristeza
como emoções patológicas.

Diz o Su Wen, no capítulo V:
"O oeste gera a secura, a energia do fogo produz o metal, o metal gera o sabor
picante, o sabor picante gera a energia do Pulmão, o Pulmão gera a pele e o
pêlo, a pele e o pêlo também são capazes de produzir o Rim, o Pulmão domina
o nariz."

na cor é o branco (a névoa)
no som é a segunda nota (ré)
nos sons que emitimos é o lamento
nas trocas e transformações é a tosse a expectoração e o escarro,
e nos sentimentos é a tristeza, mas a tristeza pode danar o pulmão.
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Os Pulmões dão origem a energia, por isso é conhecido como Mestre da Energia, pois nele
reside a força física, determina a voz, o controle da via dos líquidos e a alma sensitiva que se
refere ao conjunto de atividades que vem impresso na estrutura e que preservam a vida (o
homem instintivamente se alimenta, respira e busca a continuidade pessoal e da espécie).
Respirar é o primeiro ato que fazemos independente da mãe, quando se corta o cordão
umbilical. A respiração é o processo mais solitário que existe, mas esse ar que é expelido será
respirado por outro homem, e outro e outro… E no ritmo respiratório resgatamos o universo
em seu movimento de contração e expansão. Todo o sistema criado respira, todos respiram o
mesmo ar. Também é evidente que, quando o sujeito desaparece como estrutura viva terrena,
o que marca esse final é a ausência da respiração. Mas enquanto respiramos, o resultado
desse processo é água (basta respirarmos diante de um vidro para constatar isso).
Conceda-se 5 minutos por dia para respirar bem e conscientemente. Antes de começar, adote
uma atitude mínima que permita se sentir como ser universal, perdendo a individualidade
para sentir-se dentro de um conjunto, se prestado a realizar uma função dentro da totalidade.
Com isso, perde-se o eu-ego, mas não se perde a individualidade, e sim, cumpri-se a sua
função, aquilo que lhe é próprio. Assim, recuperamos a individualidade dentro de um
conjunto que nos cabe viver.

No homem existem 3 tipos de alimentação:
- Celeste: respiração
- Terrestre: alimento
- Humano: sentimentos
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A Sra. Terezinha chorava demais todos os dias. Ela me disse que as pessoas queriam que ela
parasse de chorar e ficasse alegre, mas ela ainda precisava chorar e ninguém entendia isso.
Abracei ela e choramos juntas até cansarmos. E antes de eu sair, ela me agradeceu e
esboçamos uma risada.
A Sra. Cleuza estava muito agitada hoje, andava de um lado para o outro e repetia “Ai meu
Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus...”. Convidei-a para fazer atividade e mais
uma vez ela se recusou. Quando eu estava finalizando a atividade ela parou do meu lado e
contou que já foi sanfoneira, mas que quando seu pai morreu ela não quis mais saber de tocar.
Ainda tem o acordeom, mas a alça arrebentou porque o couro ressecou. Em seguida ela me
disse que quando era pequena recitava versinhos e recitou alguns balançando as pontas do
vestido, todos pararam para escutá-la e depois a aplaudiram. Depois disso ela voltou para o
quarto mais tranquila.

Chegamos no final do ciclo geracional, na culminação do
Yin, para novamente iniciar o ciclo, transmutando o Metal
em Água novamente, eternamente.
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Quando se contempla o universo, a primeira coisa que se constata é que é de
natureza ilimitada. Não tem princípio nem fim, por isso não tem tempo, ainda
que tudo esteja em movimento, em transformação contínua. É eterno, porque
está fora do tempo, está no infinito, é ilimitado.

Sempre que eu dizia “oi” o Sr. Romeu respondia tchau e
acenava com um largo sorriso, ele era muito simpático. Adeus
Sr. Romeu... um dia vou eu…

Sr. Hainz tinha sempre tinha boas histórias para contar e
adorava conversar. Hoje cheguei perto para ver se estava
dormindo e me assustei com a cor da sua pele. Então, as
cuidadoras me disseram que ele não estava bem e que a
família estava vindo buscá-lo. Ele permaneceu alguns dias no
hospital até que seguiu viagem. Auf Wiedersehen Sr. Hainz.
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Todos da minha família já foram, inclusive meus filhos, disse
Sr. Alberto ansioso por sua vez de partir…

A Sra. Nilda sempre começava qualquer exercício de desenho
fazendo uma cadeia de montanhas. Perguntei para ela se já
tinha visto um lugar assim e ela me disse que sim! É a
Cordilheira dos Andes, estive lá com meus pais quando eu era
jovem.
Hoje notei que ela não estava na sala e perguntei por ela. A
cuidadora arregalou os olhos e me disse baixinho "morreu"
mas não fale nada para outros não se assustarem. Mas quem
ficou assustada com isso fui eu!
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Joana recitava poesias que ela mesma escrevia, eram lindas!
Participava das atividades, dançava e nunca estava no mesmo
lugar. Hoje ela estava ótima e bem disposta. Depois da
atividade foi tomar banho, se perfumou, depois se vestiu,
sentou para ver TV e partiu na hora da novela.

Kane que estava sempre sorrindo, tenho certeza que continua
sorrindo...

Semana passada a Sra. Dinalva perguntou para mim se
passava ônibus na frente da casa. Eu disse que não. E táxi? Eu
disse que precisava chamar para ele vir. E foi o que ela fez...
#partiu Dinalva de ‘Uber’.
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Você quer participar da atividade Julia? Não obrigada, estou
esperando minha mãe vir me buscar. Ela sempre dizia isso.
Um dia ela nos disse que viu a mãe dela e que precisa ir.
Partiu no mesmo dia, enquanto dormia.
E pouco a pouco, cada um vai seguindo viagem… Eles me
deixaram seus desenhos e tantos outros ensinamentos… Muito
obrigada por compartilharem comigo suas histórias, foi um
prazer aprender sobre a vida e estudar Medicina Tradicional
Oriental junto com os senhores, foi muito mais divertido!
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5. Conclusão (em processo)

A articulação dessa pesquisa, prática e teórica, se refere em mapear projetos que
atuam no Shen das pessoas e da sociedade (dimensão mental, psíquica e espiritual), tanto em
situações 1:1, quanto em atuações em rede das através das tecnologias de comunicação.
As obras, tratamentos, projetos educativos e terapêuticos favorecem melhores
condições de vida que colaboram com a prevenção de enfermidades, como também, auxiliam
em processos de recuperação, nos levando a perceber que o corpo é formado por camadas
invisíveis que determinam as manifestações no mundo físico, visível. Em um mundo que
tende à extinção, a arte aliada a Medicina Tradicional Oriental aponta alguns caminhos
possíveis para a longevidade...
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6.1. Programa Prevencion en longevidad, Escuela Neijing
Conunicaciones Tian | Disponível em:
https://www.comunicacionestian.com/programas/prevencion-en-longevidad (acesso ago.19).
Prevenção em Longevidade é um programa online do Comunicaciones Tian no qual abordam
temas relacionados a saúde e a longevidade, desde uma perspectiva investigativa, que abarca
as distintas esferas que o homem desenvolve durante a vida: sociedade, cultura, crenças,
ciência, economia, relações afetivas; com a intenção de gerar estratégias de preservação que
nos permite alcançar um estado de longevidade com a verdadeira natureza da vida.
Apresentação: María Fernanda, Mar Lamadrid e Janika, desde o ideograma vivente Tian, em
Pozoamargo, Cuenca-Espanha. Os arquivos do programa de 2010, 2011, 2012 foram
gentilmente cedidos para Escola Neijing São Paulo, pela Prof. Monica Teixeira.
2010-10-13_Longevidad ENVEJECIMIENTO Y CIENCIA.
2010-11-17_Longevidad LA CIENCIA
2010-11-24_Longevidad PLANTAS
2010-12-01_Longevidad SISTEMA AUTOIMUNE
2010-12-29_Longevidad ADAPTABILIDAE
2011-01-05_Longevidad HUMILDADE
2011-01-12_Longevidad RESPEITO
2011-01-19_Longevidad AJUDA
2011-01-26_Longevidad ESCUTA
2011-02-02_Longevidad GENÉTICA
2011-02-09_Longevidad JOGAR
2011-05-04_Longevidad ALIMENTO
2011-05-11_Longevidad MATURIDADE
2011-05-18_Longevidad MATURIDADE II
2011-05-25_Longevidad SEXUALIDADE
2011-06-01_Longevidad SEXUALIDADE SEM PARCEIRO
2011-06-08_Longevidad MUTAÇÃO
2011-06-15_Longevidad CONTEMPLAR
2011-06-22_Longevidad INTELIGENCIA EMOCIONAL
2011-06-29_Longevidad INTELIGENCIA EMOCIONAL II
2011-07-13_Longevidad HOMEOPATIA
2011-07-20_Longevidad VOZ
2011-08-03_Longevidad ACUPUNTURA COSMETICA
2011-09-07 _Longevidad REPROGRAMACION GENETICA
2011-10-19_Longevidad HIGIENE
2011-11-09_Longevidad REPROGRAMACAO ENERGETICA
2011-11-16 _Longevidad OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
2011-11-23 _Longevidad ALIMENTAÇÃO FOTOSSÍNTESE
2011-11-30 _Longevidad BIOTECNOLOGIA
2011-12-07 _Longevidad ANCINEIDADE MUNDIAL
2011-12-14 _Longevidad CIENCIA (38:00)
2011-12-21_Longevidad FAMÍLIA
2012-01-04_Longevidad RELIGIOSIDADE
2012-01-18_Longevidad ETERNIDADE
2012-02-22 _Longevidad SOLIDÃO
2012-02-29 _Longevidad CROMOTERAPIA
2012-04-04_Longevidad CULMINAÇÃO
2012-04-25_Longevidad SENTIDOS
161

2012-05-02_Longevidad MOVIMENTO
2012-05-09_Longevidad SENTIDO DA VIDA
2012-05-16_Longevidad IMPACTOS EMOCIONAIS
2012-05-23_Longevidad COMUNICAÇÃO DIVINA
2012-06-20_Longevidad LEITURA
2012-08-29_Longevidad MENTIRA
2012-09-26_Longevidad INTELIGÊNCIA AFETIVA

6.2. Revista Salud de Vivir // Tian – Noticeiro Longevo, 2018-10
334- 2/18 El princípio de todo lo que está vivo
333 - 1/18 Un estilo de vida totipotencial
332 - 11/17 Una prevista improvisacion
331- 10/17 Contemplar
330 - 9/17 Nos corresponde, como humanos..., una revisión
329 - 7/17 Seres de consciência inmortal
328 - 6/17 Ser un mismo organismo vivo
327 - 5/17 Para que?
326 - 4/17 Experimentando nada mas que la vida
325 - 3/17 "Experimentar" la eternidad
324 - 2/17 Seres completamente adaptativos
323 - 1/17 La exquisita inteligência de la vida
322 - 11/16 Todo está por hacer
321 - 10/16 Atores de la vida
320 - 9/16 Consciência liberada
319 - 7/16 La vida és original
318 - 6/16 La ciência epigenetica
317 - 5/16 Mientras haya vida... Habra longevidad
316 - 4/16 Terapia creativa
315 - 5/16 La salud: in bien universal... O no?
314 - 2/16 Mais rigor para nosostros
313 - 2/16 Un error de cálculo
312 - 11/15 Respira, pêro com pausa
311 - 10/15 Tenemos articulaciones... Para vivir
310 - 9/15 El tiempo de transicion
309 - 7/15 Sí o sí
308 - 6/15 Somos estaciones
307 - 5/15 El sentido de la contemplacion
306 - 4/15 Ese "algo"... Se puede evitar
305 - 3/15 Convivir es compartir la vida
304 - 2/15 Lá vida, lo que és de la vida
303 - 1/15 Vivir no és morir
302 - 11/14 El triángulo de la vida
301 - 10/14 Evidencias
300 - 9/14 El paradigma de los códigos
299 - 7/14 un riesgo que no necesitamos
298 - 6/14 Los secretos de la eterna juventud
297 - 5/14 - El espiritu del nómada
296 - 4/14 La vida nos quiere hablar
295 - 3/14 Al unísono con la vida
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294 - 2/14 Aunque lo diga Darwin
293 - 1/14 La vida renovada
292 - 11/13 Sin miedo
291 - 10/13 La edad del sol
290 - 9/13 Longevidad en femenino
289 - 7/13 Como el gusano de seda
288 - 6/13 To be continued
287 - 5/13 Nuestro reloj biológico
286 - 4/13 A partir de... Ya
285 - 3/13 La escalena de la vida
284 - 2/13 Somos mucho mas hermosos.... Desnudo
283 - 1/13 Enamorados... Por las calles de la vida
282 - 11/12 Dar testimonio
281 - 10/12 Somos lo que sentimos
280 - 9/12 Nadie sobra
279 - 7/12 Inmortal y Eterna
278 - 6/12 La vision cuantica del mundo
277 - 5/12 No siempre es facil
276 - 4/12 Para cambiar el mundo
275 - 3/12 ... La vida ...
274 - 2/12 Otras version de los hechos
273 - 1/12 Esperanza de vida
272 - 11/11 Nuestro próprio universo
271 - 10/11 Sin miedo
270 - 9/11 En los tiempos que corren
269 - 8/11 Lo cierto es que... No es cierto
268 - 6/11 Fuera de base
266 - 3/11 La espada de Damocles
265 - 3/11 Se imaginam?...
264 - 2/11 Como el água
263 - 1/11 Sin duda, es imortal
262 - 11/10 Ser espiritus conformados
261 - 10/10 El camino más corto
260 - 9/10 Mas alla de lo que la razon predice
259 - 7/10 Somos un templo
258 - 6/10 Mañana puede ser, otra vez, tarde
257 - 5/10 Una vida para contemplar
256 - 4/10 Sin miedo!!
255 - 3/10 No rompamos el transito de la vida
254 - 2/10 Ser Inmortal
253 - 1/10 No es um vale de lágrima
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Anexo 1: Relação de horas de estágio na consulta e aulas especiais na Escola Neijing,
Diadema - SP
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