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As pessoas mais velhas sempre me encantaram e com frequência em 
minha vida um "Velho" amigo sempre surge no meu caminho. 

Na minha infância, além da figura marcante de meu avô, com quem 
vivi uma relação premiada de muita amizade e alegria, lembro-me também 
do Nono, um velhinho da vizinhança que sentava-se todas as tardes à 
porta de sua casa onde conversávamos e eu ouvia atentamente suas sábias 
estórias. Mais tarde conheci o Sr. José, coração jovem e apaixonado 
sempre por uma nova namorada. Alguns anos depois, numa viagem de 
férias, conheci Sr. Angelo, e então mais uma grande amizade foi 
conquistada. Todas já na faixa dos 70 anos. 

A minha vida sempre me presenteou com pessoas que puderam mostrar 
o aspecto sadio do envelhecer como um processo de transformação, 
diferente do envelhecer como um final de vida. 

Em julho de 1996, procurou-me uma senhora participante de um grupo 
de terceira idade, com um convite para que eu realizasse um trabalho 
com este grupo, que já existia há seis anos e que naquele momento estava 
sem terapeuta. 

O trabalho com o "Grupo da Amizade" - este é o nome do grupo -
tem sido um constante aprendizado e troca. 

O meu intuito em escrever a respeito deste trabalho, é de contar para 
as pessoas interessadas, como o processo de envelhecimento pode ser 
vivido como uma fase das mais iinportantes do desenvolvimento humano, 
sem o estigma do que é velho, desajeitado, abandonado e fadado ao 
isolamento. 
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Viver a terceira idade ou, como o grupo gosta de referir-se, a "Melhor 
Idade", é a síntese de todos os esforços para nos tomarmos pessoas 
melhores, através da somatória das experiências vividas no transcorrer 
de 60, 70, 90 anos. É o exercício para desenvolver a capacidade de viver 
cada dia com vida como uma experiência única, com a clareza de que 
pode ser o último dia, e que a morte, de fato, é uma certeza, mas certeza 
esta não de um fim, mas de uma transformação. 

A morte é sempre tema nas discussões, levando o grupo a profundas 
reflexões sobre a imortalidade da alma e o cultivo do amor nos corações. 
É comum nesses encontros alguém contar vivências em sonhos com seus 
amados maridos já falecidos, e nestes momentos o grupo é tomado de 
um romantismo adolescente, trazendo suas experiências pessoais à tona 
e grandes trocas se realizam. 

Cultivar o amor nas relações é, para o grupo, ingrediente principal, 
bem como a generosidade e a solidariedade, pois o grupo é continente 
para as diificuldades, assim como nos bons momentos. Ali, no grupo, 
encontra-se alento e razão para suas vidas, pois no convívio, o sentimento 
de igualdade aparece, diferente daquilo que é vivido muitas vezes nas 
famílias. 

a despreparo para a fase de envelhecimento é um fator que dificulta a 
vida, pois o envelhecer é inevitável, mas é preciso aprender a envelhecer 
com as descobertas que esta fase do desenvolvimento humano pode 
oferecer. 

Michelet, o historiador francês diz: "É preciso avançar em idade para 
adquirir a juventude, para libertá-la dos embaraços, para viver conforme 
o impulso inicial". 

a convívio com o idoso garante para as relações uma troca e um 
enriquecimento inestimáveis, mas o preconceito gerado pela dificuldade 
em olhar para o processo de envelhecimento como parte do 
desenvolvimento humano, transforma este convívio num fardo pesado e 
dificil. 
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Segundo o francês Jean Pierre Dubois-Dunrée, o envelhecimento não 
é apenas um problema fisiológico ou fisico, psicológico ou cultural. É 
um problema de espiritualidade. Um problema de sentido da vida, embora 
essa atitude figure atualmente na contracorrente. 

É no envelhecer como processo de desenvolvimento que se descobre 
a habilidade em manter e saber usar os conteúdos infantis e jovens contidos 
na essência de cada um, para transformá-los em produtos da criatividade. 

A cultura do descartável não consegue reconhecer no idoso a qualidade 
e a sabedoria que só o tempo contido na soma dos anos vividos pode 
garantir. 

a trabalho com o Grupo da Amizade é realizado semanalmente, com 
encontros de duas horas. É totalmente prático, com o uso de técnicas de 
relaxamento, massagem e auto-massagem e dança, visando a integração 
fisio-psíquica. As técnicas utilizadas são: Toques Sutis, Jacobson, Schultz, 
Feldenkraiss, Kun-Nyl, exercícios do Tai-Chi-Chuan e Danças Circulares. 
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