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Linhas, Laços e Tramas na Terceira Idade 

 

    Mônica de Mendonça e Sica Martins Aguiar1  

 

                                             A maior riqueza do homem  

                                   é a sua incompletude. 

                                   Não aguento ser sujeito 

                                   que abre portas 

                                   que puxa válvulas 

                                    que olha o relógio 

 

                                    Perdoai 

                                    Mas eu preciso ser Outros 

 

              Manoel de Barros 

 

Resumo: 

 Esse artigo pretende compartilhar experiências e refletir sobre as mesmas,  vividas na Oficina 

de Artes desenvolvida no projeto Colégio Pedro II aberto à terceira Idade, realizado no 

Campus São Cristóvão, por iniciativa da Diretoria de Extensão e da Pró - Reitoria Pós 

Graduação, Pesquisa, Extensão e Culturas,  no  período de agosto a dezembro de 2015. 

 

O desafio de construir e vivenciar um trabalho de Artes com um grupo de terceira idade se 

configura como uma oportunidade de alargar sentidos e reflexões sobre os conceitos e 

concepções de arte /educação, de culturas, de escola  e  de desenvolvimento humano, em todos  

aqueles  que se interessam pelos  caminhos de arte educar. 

A humanidade vem alargando as perspectivas de vida e, com isso, ampliando também  as 

reflexões e atitudes tais como: de que forma vivê-las? O  que é  o envelhecimento? E o que é 

velhice? A história conta que a velhice sempre vem sendo objeto de elogio ou desprezo. Tanto 

pode ser vista como o pior dos  infortúnios que podem afligir o homem, como, ao contrário, 

pode ser vista como um período libertador e de apogeu da existência humana. O surgimento do 
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termo terceira idade introduziu um novo estilo de vida, no modo de se viver a velhice no 

mundo contemporâneo. 

Em 1973, surgiu a primeira Universidade de Terceira Idade em Tolouse, na França. Outras 

vieram em diversos países como Espanha, Estados Unidos e, no Brasil, surgem as UnATIs- 

Universidades da Terceira Idade, no final da década de 1980, inaugurando então um período de 

construção de uma nova imagem da velhice, participativa, dinâmica, com saúde e  com 

interesse pela vida. Inúmeros estudos e teorias vêm sendo desenvolvidos para pensar sobre o 

desenvolvimento humano nessa etapa de vida chamada velhice, entendendo a existência 

humana como um eterno vir a ser. 

É uma necessidade contemporânea estudar o envelhecimento e as contribuições que a 

Arte/educação pode trazer para essa etapa da vida humana. É importante que a escola 

possibilite e crie essas oportunidades. Nós, educadores, necessitamos ampliar estudos e 

experiências em educação na terceira idade e resignificar o lugar  da escola, abrindo espaços de 

convivência do idoso com outros idosos e com  outros grupos, mediatizados pelo 

conhecimento e pela diversidade cultural. 

A palavra escola vem de scholé, que em grego significava: lugar de lazer , de descanso e de 

brincadeira. Para os primeiros  gregos educadores,  o lazer era considerado aprender com o 

corpo e com o espírito o  sentido  essencial das coisas da vida através de atividades coletivas e 

compartilhadas. 

Nesse projeto, o foco central foi  a educação  estética, ancorada   na partilha do sensível como 

nos sugere Jacques Ranciére, entendendo-a como um compartilhar daquilo que percebemos 

pelo sensível, que nos é comum e nos toca a alma e que  encontramos com facilidade  na Arte. 

A oficina de Artes foi desenvolvida com  um grupo de 15 idosos,  13 mulheres e 2 homens, 

todos  com mais de 60 anos, em encontros  semanais de 2 horas, realizados  ora nas salas de 

aula  da Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Cultura, ora no Espaço Cultural do Colégio 

Pedro II. 

O trabalho foi construído apoiado na abordagem triangular do ensino da Arte, proposto pela 

professora Ana Mae Barbosa e com inspiração filosófica em Carlos Rodrigues Brandão, 

psicólogo e antropólogo brasileiro, que pensa educação de forma aberta e libertadora, ligada à 

natureza humana e ao desenvolvimento do pensamento estético em direção  à poetização da 

educação. Ana Mae e Carlos Rodrigues Brandão têm em comum a ideologia de Paulo Freire, 

que Brandão bem traduz na ideia de comunidade aprendente, em que não há competição nem 

hierarquia de saberes, e sim um abrir-se ao todo e complexo da "sabedoria do mundo". 

A proposta triangular do ensino das Artes, sistematizada no Brasil por Ana Mae, é apoiada no 

tripé: leitura da obra, contextualização histórica e produção artística. Tem caráter importante no 

ensino das Artes no país por considerar arte como área de conhecimento e  ser voltada ao 

desenvolvimento cultural de um  povo, daí seu caráter político e sua importância na educação 

contemporânea. 

Atribuindo à arte um importante papel de  formadora do ser, compartilhamos  do pensamento 

de Carlos  Brandão  quando situa a nós, os humanos,  como seres do conhecimento complexo, 
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seres do saber em busca do sentido, da sabedoria. Seres originalmente sedentos de símbolos, de 

sentidos de vida, de significados para o mundo, de valores e de beleza, portadores do símbolo e 

do significado, por isso mesmo seres obcecados pela forma. Para dar respostas  ao mistério da 

vida, o homem se faz perguntas e procura as respostas tentando configurá-las  criando formas. 

Foi com inspiração em Brandão e suas ideias de poetização da educação e do  lugar da arte 

como poesia de si mesmo, que a Oficina foi se idealizando, acreditando  que todos nós 

podemos ser criadores e fruidores de arte, formadores de sentidos e dialogadores de 

sensibilidades. 

 

Metodologia e Desenvolvimento 

Dentro dessa perspectiva, o caminho foi se desenhando em encontros onde eram valorizados a 

singularidade de cada indivíduo, sua forma única de ser e de se expressar e, ao mesmo tempo, o 

estímulo à escuta ao outro, ao  sentir e valorizar a singularidade e diversidade de cada um. 

Viver coletivamente, ouvindo e compartilhando opiniões diferentes da nossa, abre  canais para 

a ampliação do pensamento, das formas de compreender o mundo e as culturas. Desmancha 

preconceitos e traz plenitude e vivacidade a quem convive e reparte o que tem de si e do 

mundo de sabedoria, de conhecimentos e sentimentos, de arte e poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ilustração 1:  Exposição dos desenhos dos nomes de cada participante 

      Fonte: Elaboração do autor, 2015 

Iniciamos o percurso trabalhando com as linhas do nome de cada participante, percebendo 

simultaneamente as questões de simetria e rebatimento. À medida que iam aprendendo a 

técnica, foi proposta uma conversa sobre a história de cada um, o que sabiam  dizer sobre seus 

nomes, do lugar onde nasceram, onde passaram  a infância, sonhos e memórias... 
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                                                         Ilustração 2: Desenho do nome 

                                          Fonte: Elaboração do autor, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ilustração 3: Desenho do nome rebatido 

                         Fonte: elaboração do autor, 2015 

A convivência no grupo foi acontecendo com as dinâmicas de integração, possibilitando 

diálogos entre os participantes, criando cumplicidade, amizade, companheirismo e troca. Desde 

o primeiro encontro, o grupo foi convocado a produzir na linguagem visual, mais 

especificamente no desenho. Cada participante reagiu de uma forma em relação à  

compreensão e execução das propostas. O trabalho iniciou-se com a folha dobrada, criando 

uma situação de rebatimento experimentada inicialmente em esboço com lápis grafite suave. 

Depois com a folha aberta e com o rebatimento percebido por um outro ângulo, a proposta foi 

de trabalhar com canetas hidrográficas e lápis de cor sobre a forma que surgiu a partir do  

nome. 

 

 

 

 

                                      Ilustração 4: Desenhos de nomes 

                  Fonte: elaboração do autor, 2015.    
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Mediações Estéticas no Espaço Cultural 

Com o espírito de grupo despertado, passamos a viver um percurso permeado por experiências 

estéticas no campo das Artes Visuais em diálogos com outras linguagens, interagindo 

diretamente com as exposições em cartaz no hall do Espaço Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 primeira exposição vivenciada pelo grupo foi Bordaduras Contemporâneas, uma mostra 

coletiva que reuniu vários artistas contemporâneos liderados pelo artista e professor  Raphael 

Couto. A Equipe do Espaço Cultural ampliou a mostra propondo diálogos entre esse grupo e a 

designer Marcela Carvalho, ilustradora de livros bordados e também com o  coletivo Tramas 

do Porto, um grupo criado por  Silvania Lúcia da Fonseca, com o objetivo de resgatar a história 

da região portuária do Rio de Janeiro através da arte do bordado. O grupo produz,  inspirado 

nos casos de tia Lúcia, uma herdeira de africanos, que chegaram ao Brasil na época da 

colonização  para trabalhar como escravos. 
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O objetivo principal de uma mostra como essa foi possibilitar encontros e diálogos 

desfronteirizados com grupos de artistas que utilizam o ato de bordar com agulha e linha, 

entrecruzando  suas poéticas e suas  formas de expressão. A exposição teve  como eixo central 

a arte contemporânea desenvolvida pelo grupo composto por Bruno Oliveira e Victor Tozarim, 

Fernando Hermógenes, Letícia Teixeira, Lilian Soares e Maíra Vaz Valente. Percorrer os  

espaços e interagir com as instalações foi uma experiência inédita para a maioria dos 

participantes do grupo da Terceira Idade, que puderam expressar e trocar em rodas de 

conversas diversas impressões sobre as obras, e ampliar conhecimentos acerca da arte 

contemporânea  e dos conceitos de instalação e perfomance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo  Carlos Rodrigues Brandão, 

Não há saber solitário, todo saber é solidário, e 

acontece no encontro, no diálogo. Todo conhecimento 

humano verdadeiramente significativo é o resultado 

frágil, mutável e crescentemente enriquecido e 

aperfeiçoável de um contínuo processo de inter-troca de 

saberes. Toda compreensão é solidária. (2005-pag 99, 

101) 

O conceito de comunidade aprendente foi intensamente vivido  por esse grupo de pessoas com 

mais de 60 anos , com uma disponibilidade enorme para com-viver,  para tecer e tramar juntos 

encontros com a Arte. Essa abertura ao novo, ao conhecer e ao criar no individual e no coletivo 

foi a liga dessa tribo de pessoas maduras, que  tornou os encontros semanais extremamente 

prazerosos e produtivos. 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

No Espaço Cultural entendemos a arte 

como lugar de alargamento de 

fronteiras e de possibilidades de compreender e atuar no mundo. É também lugar de encontro, 

de diálogo com o outro e com a diversidade humana, através do conhecimento. Lugar de 

experimentações e vivências  interculturais e interdisciplinares. 

Pensando nessa potência que o campo da Arte e especialmente o campo da Arte /educação tem 

a contribuir na existência das pessoas e na formação cultural de um povo,  entendemos que não 

há idade para se viver experiências nessa área. 

Bordaduras Contemporâneas foi uma mostra  intensamente  vivida por esse grupo, que  pôde 

visitá-la várias vezes e ampliar leituras, observações, reflexões e trocar com os outros acerca 

das 

obra

s 

expo

stas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesses encontros a ideia foi  promover experiências no campo da educação estética trazendo  

para o cotidiano de uma nova civilização, povoada também por inúmeras pessoas de idade 

avançada,  o contato direto com arte e cultura. 
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Esse trabalho realizado no campo da educação é um  investimento em  uma  proposta voltada 

para os novos tempos, tendo como meta principal a promoção do desenvolvimento humano 

sem limite e sem fronteiras. Nunca paramos de aprender.  Cabe à escola investigar esse lugar e  

é com esse sentimento que essa oficina vem sendo desenvolvida. Podemos ampliar o lugar 

desse grupo de pessoas dentro das instituições escolares, não só nas universidades, mas 

também em uma escola como o Colégio Pedro II,  que, por sua grandeza e tradição,  oferece 

inúmeras possibilidades de trocas e experiências diversificadas, interculturais e 

interdisciplinares. 

Conviver no ambiente escolar e reviver os bancos da escola, porém em uma perspectiva 

contemporânea, abre novos horizontes para os participantes. Eles demonstram em suas atitudes 

como também verbalizam esse sentimento e o revelam em suas produções. 

 

 

 

 

  

 

Com o objetivo de ampliar conhecimentos acerca do bordado, o grupo conheceu, numa 

apresentação em PowerPoint, um breve histórico sobre a arte de bordar,  terminando com um 

vídeo sobre a família Dumont, produzido pelo Instituto de Arte Tear, Rio de Janeiro. 

Natural de Pirapora MG, essa família de artistas de agulha e linha iniciou  trajetória com 

inspiração  na mãe dona Antônia, uma bordadeira clássica  que borda  até hoje variados pontos 

do bordado tradicional de herança portuguesa. Seus filhos, Marilu, Martha, Sávia e 

Demóstenes,  ressignificam a técnica por ela utilizada em outras conotações  mais abertas, 

ousadas e contemporâneas, como explicam, no vídeo, as bordadeiras Marilu e Sávia Dumont. 

Já ilustraram,  com bordados, livros de Manoel de Barros, Thiago de Melo e  realizaram mostra 

com releituras da obra Guerra e Paz, de Portinari, entre outros. Trazem o bordado para o campo 

da Arte, utilizando as técnicas, pontos, linhas e tecidos como elementos para criações visuais 

inéditas, sem risco prévio, o que Marilu Dumont chama de bordar no abismo. Trabalham o  

avesso e o  direito como formas de abordar o ser, trazendo filosofia para suas produções e 

oficinas. 

O grupo ficou muito sensibilizado com esse conhecimento. Adoraram o vídeo e, inspirados na 

ideia de que bordar pode ser uma técnica para desenhar e brincar com linhas e cores, demos 

início a muitas criações envolvendo esse ato. 
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As primeiras tramas 

 

Experiências pessoais e  conhecimentos prévios compartilhados 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Detalhe da colcha de 

casinha de abelha feitas por Lenira 

                                                 Crochê de grampo da Dayse                              
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Sensibilizados pela exposição e pelo vídeo da Família Dumont, algumas das participantes 

trouxeram de seus acervos pessoais  peças produzidas com fuxico, crochê de grampo e um 

bordado muito praticado no Brasil conhecido como "casinha de abelhas". Ficaram muito 

felizes em mostrar  seus fazeres, seus objetos de estima, confeccionados por elas mesmas. 

Trocaram  muitas ideias e técnicas. 

Nos encontros seguintes, o grupo se mobilizou  a bordar no abismo. Primeiro desenvolvemos 

pingentes em tela larga e, em seguida, iniciamos um bordado maior e totalmente livre na tela 

mais fina. Com agulhas e lãs em diferentes texturas  e cores,  o grupo experimentou  bordar 

criando livremente. No início estranharam a proposta, sentindo falta do risco. Mas esse assunto 

já havia sido bastante conversado  pelas irmãs Sávia e Marilu Dumont no vídeo e, além disso, 

iniciamos em paralelo um estudo sobre o elemento linha, percebendo-a em outros contextos e 

principalmente  conhecendo-a como elemento das artes visuais. Trabalhamos com a  leitura dos 

desenhos do livro  "Picasso em uma linha só" e colocamos foco nesse elemento, realizando 

desenhos e pinturas. 

O trabalho do bordado então foi desenvolvido ao longo dos meses em que a oficina aconteceu. 

Paralelamente fomos desenvolvendo outras atividades para podermos contemplar assuntos 

mais diversificados e dar um tom mais dinâmico aos encontros. O elemento linha foi 

vivenciado em diferentes contextos, tanto em produções individuais como coletivas. 

 

 

O tempo foi potencializado no Espaço Cultural, e os encontros foram bem dinâmicos. 

Enquanto uns pintavam, outros bordavam. Todo o tempo foi permeado por música,  em sua 

maioria instrumental, o que estimulou a concentração e até mesmo a criatividade. Momentos 

de um fazer intenso, que nos fez lembrar o mesmo desprendimento para a Arte que acontece na 

Educação Infantil, quando a criança menor de 6 anos se permite viver Arte, sem pudores, sem 

julgamentos e sem competição.O envolvimento foi total. 
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O grupo pôde participar da exposição Bordaduras Contemporâneas até o seu último momento 

e perceber todo o trabalho do Espaço Cultural  em trabalhos de mediação estética através da 

Arte. Ao final do percurso, a turma avaliou o quanto conheceu e o quanto se conheceu através 

de tudo que envolveu essa mostra, principalmente se surpreendeu em conseguir bordar no 

abismo. À medida que o tempo foi passando, os espaços no suporte do bordado foram  sendo 

melhor preenchidos e o trabalho de cada participante foi tomando forma e se diferenciando  um 

do outro. 

Em setembro, uma nova exposição  chegou ao  Espaço Cultural e o grupo se empenhou  em 

conhecê-la nos primeiros momentos. Voo Duplo foi um diálogo entre as fotografias de Monica 

Leme e Flávia Costa com as aquarelas de Mônica Freitas. O encontro se deu  no voo dos 

pássaros que elas buscam retratar. O trabalho de fotografia é realizado por diferentes 

ecossistemas onde a dupla visita e caminha pela natureza, atraídas pelos cantos das aves e pelas 

belíssimas composições que formam na paisagem. Mônica Freitas é uma apaixonada pela 

aquarela, por sua leveza e transparência. Inspira-se na arte japonesa da pintura sumiê, que é 

uma pintura gestual, que evoca uma atitude meditativa. 
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Nos encontros que aconteceram dentro dessa exposição, sempre tivemos ao fundo o som de 

Paisagem Sonora da Floresta Atlântica, com cantos de pássaros e barulhos de água e natureza, 

o que muito sensibilizou o grupo. Ficaram encantados com a mostra e envolvidos com o clima 

criado no espaço. 

No trabalho de mediação estética em que acreditamos no Espaço Cultural, a leitura da obra 

parte em primeiro lugar das impressões que ela toca em cada um daqueles que a lê, 

possibilitando sempre várias leituras.O professor é um mediador que provoca a curiosidade e 

que propõe  relações e que nunca  impõe ou induz a  sua forma de olhar, deixando vir à tona 

diferentes  maneiras de perceber. O mediador deve estar sempre atento para promover o 

diálogo respeitoso entre essas diferentes formas de leituras. 

Esse grupo especificamente trouxe, de forma muito singela, suas experiências com a natureza 

em diferentes épocas e contextos. Falaram da infância em lugares diferentes do Rio, e 

principalmente como hoje conseguem ter contato com a natureza e principalmente com aves e 

pássaros. De acordo com a metodologia utilizada nessa oficina, que propõe  integração de  

linguagens, conhecemos e cantamos a música Vale dos Pássaros de Jony Lamas e nos 

deliciamos com a literatura de Ana Maria Machado, “Ah Cambaxirra, se eu pudesse...”, 

entrando cada vez mais no mundo dos pássaros.  

De prancheta, lápis e papel na mão, cada um escolheu uma obra para se inspirar. A ideia não 

foi de copiar,  e sim um exercício de desenhar a partir da observação, como  uma referência,  

mas buscando liberdade de criação. 

  

Foi indicada ao grupo a maneira de se fazer um esboço, com traços bem suaves, podendo 

apagar várias vezes,  indo em busca de “não ter  medo do desenho”. Foi maravilhoso 

acompanhar esse processo e perceber pessoas que nunca tinham desenhando se surpreenderem 

com o resultado. Importante destacar o caso de um senhor portador de doença degenerativa,  o 

Alzeimer, que exerceu a profissão de advogado e nunca havia desenhado. Seu trabalho foi 
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surpreendente para todos, inclusive para sua esposa, que ficou surpresa com o resultado 

alcançado. 

O acabamento nos trabalhos foi realizado com lápis aquarelável, que todos receberam como 

um desafio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No final do percurso, foram realizadas uma avaliação e uma exposição montada pelo próprio 

grupo. Em seus registros, os participantes colocaram que se surpreenderam com o que foram 

capazes de realizar. Destacaram os desafios de desenhar a mão livre e de “bordar no abismo”, 

ou seja, atos que envolveram a criação. Colocaram também uma mudança na forma de olhar  

para as coisas do mundo e principalmente para a Arte, em que seu conceito foi alargado nessa 

experiência. No registro de uma das participantes, destacamos a frase: “Aprendi que uma obra 

de arte não é só para ser analisada, mas sim para ser sentida”. Todos avaliaram como 

significativo e enriquecedor para  suas vidas  não só o trabalho coletivo, como também os 

conhecimentos que adquiriram no campo das Artes. Frequentar as exposições do Espaço 

Cultural trouxe para o grupo experiências inesquecíveis, pois deu asas à imaginação e 

despertou o potencial que todo ser humano tem para ser fruidor de arte e cultura. 
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Integrando conhecimentos estéticos com valores e princípios humanizadores, que tratam do 

desenvolvimento humano de forma ética e emancipadora, esse projeto retifica o enorme e 

poderoso lugar da arte na vida e na escola, em qualquer etapa da vida humana. 
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