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ENSAIOS SOBRE O ENVELHECIMENTO 
NA CONTEMPORANEIDADE: RELEVOS 

CARTOGRÁFICOS

Tempo, envelhecimento e mundo contemporâneo

Porque o tempo é uma invenção da morte:
não o conhece a vida – a verdadeira –

em que basta um momento de poesia
para nos dar a eternidade inteira.

A cor do invisível, Mário Quintana

Enquanto o tempo acelera e pede pressa,
Eu me recuso, faço hora, vou na valsa:

A vida é tão rara...

Lenine

A efemeridade do mundo, marcada pela passagem do tempo 
acelerado nos corpos, nas relações, nos objetos e nas histórias, tem 
provocado uma ruptura com o próprio tempo e com o espaço. Em 
um mundo que privilegia a velocidade cada vez mais acelerada ou 
até mesmo a eliminação das barreiras temporais, a instantaneidade 
é vivida com grande intensidade na experiência do homem com seu 
mundo. A abolição do tempo (Bauman, 1999) pode até mesmo sig-
nifi car seu congelamento em alguma de suas formas de expressão, a 
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fi m de que seus rastros não provoquem o efeito tão conhecido por 
nós: envelhecer o que quer que seja por onde passa. 

A relação entre tempo e envelhecimento é conhecida, e quase 
automaticamente se associa um ao outro. Afi nal de contas, para a 
sociedade, o que é um idoso senão alguém que viveu muito tempo? 
Além disso, por ter vivido tanto tempo, o homem velho vê seu destino 
selado na velhice: a iminente proximidade da morte, uma ideia mais 
fortemente presente do que em outras idades da vida. 

A invenção do tempo engendra algumas questões que perpassam 
o bojo da existência humana e sua fi nitude, uma vez que “existir, para 
a realidade humana, é temporalizar-se” (Beauvoir, 1990, p.445). Ao 
inscrever-se enquanto ser humano, enquanto existência, o indivíduo 
é registrado em uma categoria temporal, na qual a sua condição de 
ser fi nito é, por assim dizer, decretada por essa entidade infi nita 
chamada tempo.

Muitas vezes concebido como algo exterior ao homem, de exis-
tência própria e permanente, o tempo é extensão e criação da reali-
dade humana. Tal criação, aliás, surge para lidar com a contradição 
ontológica do homem, que é a tensão entre a sua permanência e a 
transitoriedade no mundo, seu poder e sua impotência em face dessa 
condição de fi nitude a que está submetido. A invenção do tempo nas-
ce não somente para ordenar as ações humanas, mas também como 
tentativa de negar a morte (Augras, 1986). O próprio Chronos, tal 
como representado pelos antigos, era um ancião que trazia consigo 
uma foice que ceifava vidas. 

Com o advento do capitalismo, o tempo foi ressignifi cado como 
bem e mercadoria, subscrito pelo lema “tempo é dinheiro”. Para 
tanto, a produção de mais-valia perpassava pelos ponteiros do re-
lógio, em que cada segundo batido representava um lucro a mais. 
Todo esse processo mercantilizou a relação do homem com o tempo 
e, inclusive, do homem com seus semelhantes. Fazer tempo é fazer 
dinheiro. Ao que parece, isso foi levado às últimas consequências 
na contemporaneidade, como se pode observar na grande bandeira 
da produtividade ou do produtivismo, que pode ser traduzida como 
uma maximização do tempo na produção e no consumo.
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As barreiras temporais, inclusive, estão sendo transpostas, tama-
nha sua velocidade (Virilio, 1996). A instantaneidade (a expressão 
maior da compressão do tempo) é o paradigma norteador das ações 
humanas: diversos tipos de produtos são vendidos com esse prin-
cípio, a fi m de valorizar sua praticidade e rapidez para o consumo 
(por exemplo, o macarrão instantâneo e o fast, food que vendem a 
economia de tempo na preparação dos alimentos e, dentre outros 
tantos exemplos, o telefone celular, que permite localizar o destina-
tário a qualquer momento). A internet é outra vedete da compressão 
do tempo: propicia o contato virtual instantâneo entre pessoas nos 
mais diferentes logradouros. A televisão transmite, em tempo real, 
a notícia no mesmo momento em que ela acontece. 

A efemeridade e a brevidade dos contatos humanos obedecem a 
essa mesma lógica de velocidade, expressa radicalmente na instanta-
neidade. O “fi car”, por exemplo, nada mais é do que um encontro mo-
mentâneo com outra pessoa. A aceleração da rotina da vida parece não 
favorecer mais os contatos, os encontros e os vínculos entre as pessoas.

Nesse cenário, o hábito, enquanto uma disposição duradoura 
adquirida pela repetição frequente de um ato, uso, costume, parece 
ser a possibilidade de ruptura com a efemeridade das relações que 
estabelecemos no mundo. Mais do que em outras fases da vida, é 
interessante notar o quanto o hábito está integrado ao dia a dia do 
idoso. O que muitas vezes é conhecido tipicamente como “manias 
de velho” pode ser um comportamento que se expande no sentido 
de estabelecer uma relação continuada e duradoura com o mundo. 
Incorporado à vida, o hábito torna-se poesia do cotidiano: o presente 
é um passado revisitado, e o futuro pode ser antevisto (Arendt, 1972), 
o que é capaz de garantir alguma segurança diante da brevidade das 
coisas mundanas. 

Diferentemente de outras épocas, como na efervescência da 
modernidade, no século XIX e na primeira metade do século XX 
– quando se buscava acelerar o tempo para produzir mudanças, 
revoluções, enfi m, o progresso –, hoje a erradicação do tempo ou a 
instantaneidade suprimem passado e futuro, mergulhando o homem 
em um eterno presente e retirando os ideários de mudança até então 
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construídos com um olhar para adiante e outro para trás (Berman, 
1986; Harvey, 1998).

A vivência do homem contemporâneo, imerso nesse constante 
presente, igualmente se traduz diante do culto ao corpo jovem como 
um valor, um bem a ser adquirido por meio das mais variadas práti-
cas. Um corpo que o tempo não atravessa, com o ideal de permanecer 
eternamente jovem, cristalizado na sua fase áurea da vida, a juventu-
de... As rugas, a fl acidez, os cabelos brancos de fato não são valores 
exaltados pelos padrões de beleza; ao contrário, são indesejáveis.

Atualmente, assistimos a um grande avanço nas pesquisas sobre 
a prevenção dos processos de envelhecimento, graças principal-
mente à aliança entre a medicina e a estética, expressa sobretudo 
no surgimento da medicina antienvelhecimento, há mais ou menos 
15 anos, nos Estados Unidos. A premissa dessa prática médica recai 
sobre medidas preventivas contra as doenças consideradas típicas 
da velhice. De acordo com uma profi ssional da área, “a medicina 
antienvelhecimento não é capaz de parar o tempo, mas pode atrasar 
o nosso relógio biológico, reduzindo substantivamente a velocidade 
com que envelhecemos, minimizando, desta forma, as possibilidades 
de patologias”.1 

A ideia de prevenção do envelhecimento acusa que essa fase da 
vida pressupõe doenças, efeitos indesejáveis no corpo e até o limiar 
da morte, confi gurado no objetivo de reduzir a aceleração do relógio 
biológico. Promovendo os benefícios da medicina antienvelhecimen-
to, diz a especialista:

Não é muito mais difícil atingir o estado ótimo de saúde depois 
que estamos doentes? Não é muito mais difícil aguardar passivamente 
até que as coisas estejam terrivelmente defeituosas, para, só então, tra-
tarmos de fazer reparos e remendos?   Você concorda que é muito mais 
inteligente investir na prevenção e detecção precoce das doenças, 
permitindo que as possibilidades de mantermos a saúde e o vigor da 
juventude sejam bem maiores? (idem, grifos nossos)

 1 Texto disponível no site: www.clinicaideally.com.br. Acesso em 15 jun. 2007.  
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Os “defeitos” provocados pela ação do tempo são alvo de grande 
investimento do mercado de consumo, por meio de produtos que 
prometem ser o “elixir da juventude” para combater os efeitos do 
tempo nos corpos. De fato, o culto à juventude despreza e desqua-
lifi ca o corpo da velhice, que precisa ser “remendado e reparado”, 
de acordo com a especialista, para ser aprazível para os olhos e até 
para a própria saúde. 

Além disso, acredita-se que a velhice seja uma época de perdas 
em relação ao corpo (Simões, 1998): os sentidos perdem a acuidade, 
vão-se os dentes, perdem-se alguns fi os de cabelo, os movimentos, 
o viço da pele, tudo se torna cinza... Não obstante, pode ser que 
esse acinzentado se expresse para além do sombrio, representando 
a presença da vida, a materialização de Chronos, que dá passagem ao 
tempo naqueles corpos repletos de história. 

 Os modos pelos quais o homem contemporâneo se relaciona com 
o tempo têm consequências ainda mais fortes na velhice. No culto ao 
corpo jovem, o velho é estigmatizado. Na velocidade, na aceleração 
e instantaneidade do mundo, o idoso nem sempre consegue acom-
panhar o compasso frenético do consumo e da produção. Seu corpo 
não corre mais na velocidade exigida pelo capital. 

O ritmo acelerado em que vivemos, na nossa relação com as pes-
soas e as coisas, também se confi gura na forte presença da tecnologia 
em nosso cotidiano cada vez mais informatizado, que comprime o 
tempo e possibilita que as ações humanas sejam realizadas no menor 
período possível. O computador doméstico, os serviços de banco, 
eletrodomésticos em geral, secretária eletrônica, enfi m, temos atual-
mente uma gama de mercadorias e serviços informatizados presentes 
em nosso cotidiano. Essa demanda por uma vida computadorizada 
requer conhecimentos específi cos de manuseio que nem sempre estão 
plenamente acessíveis à população idosa, além da necessidade de se 
adaptar ao ritmo acelerado para o manejo desses produtos. 

Em nossa relação com a dimensão temporal, outras consequências 
colocam-se à nossa frente. Vivendo em um mundo no qual o tempo 
é um valor, cultivamos a ideia de que a ociosidade é, na realidade, 
“perda de tempo”. Há que se ganhar dele, trapaceá-lo, ultrapassá-lo, 
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para que ao fi nal se possa conquistá-lo, vencê-lo. O tempo livre 
coloca-se como um tempo oco, vazio, que deve ser preenchido. Nesse 
caso, a velhice encontra-se intimamente ligada a essa questão, porque 
dispõe de muito “tempo vago” no seu cotidiano, por acreditar-se que 
a aposentadoria signifi ca o fi m de atividades laborativas, ou seja, o 
idoso deixa de produzir mais-valia (Haddad, 1986). 

Conforme vimos anteriormente, a questão do tempo ocioso tor-
nou-se objeto de preocupação e intervenção do Estado e da medicina, 
por meio de políticas públicas e de procedimentos gerontológicos 
(Cardoso, 2004). A ideia de ter tempo livre foi associada à produção 
de doenças, decorrendo dessa premissa a necessidade de intervir 
para otimizar o “tempo estéril” dos aposentados. Ocupar o tempo, 
preenchê-lo com atividades diversas signifi ca dar uma carga valora-
tiva a ele, diferentemente da ideia de gastá-lo com coisas que podem 
ser consideradas supérfl uas. Por exemplo, o ato de bordar deixou de 
ser uma atividade de lazer para tornar-se uma prescrição terapêutica, 
assim como uma série de outras ações humanas que foram apropria-
das pelo receituário médico como profi laxia de doenças ou para ter 
o que chamam de “qualidade de vida na velhice”. A própria cultura 
popular tem um ditado que diz: “Cabeça vazia é ofi cina do Diabo”. 
Quer dizer, é preciso ocupar o tempo para não cometer traquinagens, 
maldades ou outros males. 

Nesse sentido, a velhice é atualmente alvo de uma série de progra-
mas e prescrições que visam aproveitar o tempo disponível na apo-
sentadoria com atividades produtoras de lucro. Diversas empresas 
têm manifestado essa preocupação no preparo de seus funcionários 
com programas de preparação para os aposentados por meio de 
palestras e eventos. No ano de 2007, foi realizado em Ilha Solteira, 
campus da Unesp, o I Congresso de Preparação para a Aposentadoria: 
Aprendendo a Empreender. Dos objetivos do evento, destacamos 
os seguintes pontos:

•  desencadear refl exão com o “aposentável” sobre esse novo ciclo de 
sua vida, levando-o a descobrir novas formas de autorrealização; 

•  capacitá-lo para a formulação de um novo projeto de vida pro-
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dutiva; 
•  mostrar meios e formas de substituir as fontes de satisfação pessoal 

derivadas do trabalho por outras ligadas à sua realização como 
pessoa humana (Universidade Estadual Paulista, 2007).

A busca pela autorrealização é um atributo dessa nova categoria 
de velhice chamada terceira idade. Cabe ressaltar que esse projeto 
de satisfação pessoal muitas vezes tem em vista o segundo item dos 
objetivos do referido congresso, que é levar uma vida produtiva na 
aposentadoria, isto é, tornar-se um aposentado empreendedor.

Todas essas questões dizem respeito à preocupação com o tempo 
livre do idoso, tomado como problemático na sociedade atual. As-
sim, ele é inserido em um conjunto de procedimentos que procuram 
preencher o tempo com diversos tipos de atividades, pois não se pode 
“fi car à toa” em um mundo que privilegia a produção, o consumo e 
o movimento.

 Certa vez, nas ofi cinas de psicologia com idosos, narraram-nos 
um episódio que envolvia uma senhora em uma fi la de banco. Como 
várias pessoas tomassem a sua frente (quando na realidade deveria 
ser o contrário), ela perguntou a um jovem por que ela estava sendo 
passada para trás. Ele respondeu: “Vocês, que são velhos e aposen-
tados, têm mais tempo de fi car à toa, por isso podem esperar mais”. 
Além de ser desrespeitosa, essa situação nos mostra o quanto a 
velhice está atravessada pelas relações do homem com o tempo na 
contemporaneidade, seja na velocidade que move nossas ações e 
relações com o mundo, seja pela necessidade de consumir o próprio 
tempo e preenchê-lo com a maior quantidade de atividades possíveis. 

Além disso, a aceleração do tempo provocou um distanciamento 
entre décadas recentemente passadas e aquela em que vivemos. Os 
refl exos desse feito podem ser vislumbrados no que chamamos de era 
da informação (Santaella, 1996), na qual o que importa são as notícias 
veiculadas em tempo real. Nesse caso, as narrativas e as memórias 
dos idosos são, frequentemente, transformadas em algo obsoleto e 
ultrapassado, pois o mais relevante é o que está acontecendo e não 
o que já aconteceu. Tal ditadura do tempo, imposta pelo homem, 
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representa, ainda, como rudimentares e arcaicas as práticas do co-
tidiano e dos saberes que a velhice traz em seu bojo. A velocidade 
de informações e de conhecimento do mundo contemporâneo faz 
parecerem ignóbeis as memórias dos idosos, que se sentem desquali-
fi cados e atrasados com relação ao próprio tempo presente. Uma vez 
perguntamos a uma senhora o que signifi cava a palavra velhice para 
ela. Sem titubear, respondeu: “É parar no tempo”. Imediatamente 
sua colega a questionou: “Mas será que foi o tempo que parou ou 
fomos nós que paramos no tempo?”. 

Seja qual for a resposta, a velhice tem um ritmo de estar no mundo 
que lhe é peculiar. Parada no tempo, debruçada sobre ele ou não, 
é preciso ter algo importante em mente: a velhice pode ser a pos-
sibilidade de quebra da ampulheta do tempo tal como o vivemos 
na atualidade. Com seu ritmo próprio, o velho é uma das maiores 
estratégias de enfrentamento das condições da velocidade do mundo 
contemporâneo. Ele tem seu próprio tempo: seu caminhar às vezes é 
lento, assim como seus movimentos e suas ações. O idoso nos obriga 
a reduzir a velocidade. Entretanto, outra face da velhice, a terceira 
idade, já se posiciona de maneira um pouco diferente, com seu ritmo 
mais conjugado com o contemporâneo, um pouco mais acelerado, 
com mais atividades, exercícios etc. 

Além do mais, a velhice constrói-se para além do tempo que cul-
mina com a sabedoria e experiência de vida. A todo momento, sua 
existência humana é evocada; ora ela se totaliza, ora ela se quebra: 
“Num mesmo movimento, o tempo nos dá e nos rouba o mundo” 
(Beauvoir, 1990, p.469). Enquanto alguém que acumula anos em 
sua vida, o idoso não é meramente um ser que se esgotou ou que está 
regredindo: ele continua a se desenvolver, a ensinar e a atualizar o 
passado à sua maneira.

Ainda que tentemos trapacear a ação do tempo, estamos sujeitos 
a ele. Os muitos anos de vida que desejamos a alguém quando faz 
aniversário, recordam-nos que um dia talvez estejamos velhos, que 
tenhamos em nós todas as idades – como diz a poeta Cora Coralina. 
Ou, ainda, poderemos nos espantar um dia quando depararmos com 
os anos que se acumularam em nossa existência, como a Chiquinha, 
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de 82 anos: “Tem dias que acordo, me olho no espelho e penso: será 
mesmo que tenho essa idade?”. 

Viver muito tempo ou viver o tempo... Talvez imaginar que pos-
samos vivenciar as contradições de um tempo que atravessa nosso 
mundo contemporâneo em uma relação em que a dimensão temporal 
não precisasse ser amarelada, apagada, rejeitada ou mesmo omitida.

Espaço, cidade e memória

As lembranças se apoiam nas pedras da cidade.

Ecléa Bosi

A cidade é o lugar em que o tempo toma igualmente formas pe-
culiares: os espaços também envelhecem. Edifícios desgastados pela 
ação da chuva, do sol e do tempo ilustram e testemunham a história 
de uma cidade. É interessante notar o quanto a arquitetura diz res-
peito a uma determinada sociedade, pois aí se expressa a relação do 
homem com o espaço.  

O espaço urbano é a presentifi cação de um acontecimento. É nele 
que se trava toda sorte de histórias públicas ou pessoais. Talvez ele 
mesmo seja a “testemunha não ocular da História”. Dessa forma, os 
espaços urbanos são imbuídos de sentidos e valores, de signifi cações 
próprias de um determinado acontecimento. Os monumentos histó-
ricos revelam fatos importantes da história de uma cidade ou de um 
país. São marcos dignos de investimentos, cujo propósito é perpetuar 
e difundir a memória de grandes acontecimentos do lugar: a casa de 
uma personalidade considerada importante, os palácios e casarões 
de marqueses e reis, monumentos em que pessoas foram assassina-
das em prol de uma causa, toda espécie de museus etc. São espaços 
considerados patrimônios, uma vez que eles guardam e preservam 
a história de uma determinada sociedade. 

Mas há ainda os espaços que narram a história do cotidiano das 
pessoas de uma época: pequenas casas, armazéns, fazendas, praças, 
capelas... Esses espaços têm também sua importância, uma vez que 
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as pessoas que os habitaram construíram, igualmente, a história e a 
memória de uma cidade. 

O fl uir constante do tempo e das mãos humanas alteram con-
sideravelmente a paisagem da cidade. “O espaço volta a assumir 
as traições do tempo: os lugares mudam” (Beauvoir, 1990, p.451). 
Aquela cidade da infância, tal como foi vivenciada, existe somente 
na memória. Certamente, as mudanças da cidade também foram 
vividas por aqueles que a habitaram, mas muitas vezes nota-se nos 
idosos a sensação de estranhamento e saudosismo frente às tantas 
alterações que aquele espaço sofreu. Em conversas com idosos, é 
comum ouvirmos relatos de histórias que utilizam referências an-
tigas da cidade. Ao narrar um acontecimento, muitas vezes eles se 
reportam a ruas e casarões que não existem mais e cujas imagens, no 
entanto, se conservam na retina da memória. 

A cidade permanece e resiste ao tempo, ao menos subjetivamente. 
“Cidades invisíveis” (Calvino, 1990), das quais tomamos conheci-
mento por meio de relatos apaixonados de Marcos Pólos desbravando 
os entremeios daquilo que não pode ser visto, mas que se materializa 
no ato de narrar a cidade ou o campo, ou nas imagens impressas em 
fotografi as antigas, que também preservam os lugares hoje extin-
tos. É preciso enfatizar, sobretudo tratando-se de uma tentativa de 
cartografar signos espaciais, que o que sobressai nas lembranças dos 
mais velhos são, especialmente, as mudanças de sentido e valores que 
acompanham as percepções das transformações dos lugares. 

Por exemplo, certa vez, ouvimos nas ofi cinas relatos sobre a vi-
vência da infância na cidade à época da Segunda Guerra Mundial. 
Naquele tempo, conforme nos disseram, foi imposto um raciona-
mento de alguns alimentos básicos do dia a dia, como pão, farinha, 
açúcar e sal. A quantidade desses mantimentos era calculada de 
acordo com o número de pessoas por família e, assim, distribuíam-se 
fi chas para a compra dos alimentos em um determinado armazém. 
Quem precisasse desses produtos para além da cota, teria de pagar 
um alto preço no chamado “mercado negro”. 

Tudo isso se passava em uma rua que hoje é a avenida central da 
cidade, coração do comércio municipal repleto de lojas, farmácias, 
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bancos, lanchonetes e bares que invadem as calçadas. O comércio 
clandestino de outrora deu espaço a um comércio a céu aberto, agora 
esgotado não mais pela falta, mas pelo excesso. Escassez, guerra, 
comércio regulado, mercado negro – tudo isso, ainda mais visto pelo 
olhar da infância, empresta um contraste muito grande aos sentidos 
atuais desse mesmo lugar. 

Outros tantos relatos interessantes provocam até nossa imagina-
ção acerca do espaço urbano e seus sentidos. Uma dessas histórias é 
sobre uma antiga cadeia municipal de uma cidade no norte do Paraná. 
Há mais ou menos quarenta anos, o marido de uma das participantes 
do grupo trabalhava como agente carcerário. As fotos revelam a velha 
cadeia: a estrutura do prédio era uma casa de madeira. Os banheiros e 
o refeitório fi cavam na parte externa, que não tinha grades e sim uma 
cerca de balaústre. A porta de entrada permanecia aberta o tempo 
todo, e as crianças entravam livremente para espiar os presidiários. 
Além disso, o carcereiro escolhia o preso de melhor comportamento 
para cuidar de seu fi lho pequeno em sua própria casa ou ainda nas 
cercanias da cadeia. Esse fi lho, atualmente um policial militar, fi cou 
sob os cuidados de alguns presos que auxiliavam em tarefas do coti-
diano, como cozinhar, limpar a casa e cuidar da criança. Em tempos 
difíceis e violentos, tais como hoje, essa façanha é inimaginável. De 
fato, não somente os espaços mudaram, mas também as relações que 
se estabelecem com eles se modifi caram sobremaneira. 

 A ruptura com o velho e a abertura para o novo se concretiza-
ram de forma radical na arquitetura com o movimento modernista 
brasileiro. Muitos edifícios históricos caíram por terra, literalmente, 
e várias cidades ganharam uma nova aparência, mais “moderna”. 
Ainda hoje, muitas construções históricas são derrubadas ou mal 
preservadas, embora a arte contemporânea, diferentemente da arte 
modernista, não se proponha mais a romper com o antigo, mas, ao 
contrário, incorporá-lo ou até revitalizá-lo, tal como ocorre, sobretudo 
na arquitetura, com a remodelação ou restauração de edifícios antigos. 

No plano das relações entre as gerações, apesar de ainda predo-
minar a desqualifi cação e o distanciamento do jovem em relação ao 
idoso, é possível identifi car sinais de uma aproximação ou de uma 
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valorização da velhice, conforme se observa na própria ascensão 
da fi gura do idoso. Assim como está se buscando a revitalização 
do centro antigo de São Paulo, parece também que a velhice está 
sendo restaurada como valor social. Nessa questão, em particular, 
o moderno dialoga com o velho. Já no plano das relações pessoais 
diretas entre o jovem e o idoso, os diálogos parecem mais constritos 
e problemáticos.

Ainda que haja essa tentativa de miscigenação entre o velho e o 
novo em alguns planos, a circulação do idoso no espaço urbano é ob-
jeto de restrições várias. Em uma sociedade guetifi cada como a atual 
(Maffesoli, 1998; Sennett, 2001), os grupos sociais e etários possuem 
modalidades de circulação diferentes na cidade. Os lugares estão 
bem delimitados: há os espaços dos jovens, dos casais, das crianças 
e dos velhos. Difi cilmente ocorre que um circule no grupo de outro. 

A circulação pelos espaços é delimitada por fronteiras sociais 
que determinam onde cada categoria deve transitar. Aliás, o próprio 
mercado se encarrega de produzir tais lugares, como, por exemplo, 
casas noturnas voltadas especifi camente para jovens e adolescentes, 
salões de dança para casais, boates gays, clubes de convivência para a 
terceira idade em que são realizados os bailes etc. Difi cilmente as di-
ferenças mais radicais se encontram nesses lugares tão especifi cados. 
Aliás, em uma experiência com nosso grupo, nós os levamos a uma 
badalada casa noturna da cidade frequentada somente por jovens. O 
incômodo provocado pela situação de choque de gerações foi mais 
presente nos adolescentes do que entre os próprios idosos. Já nos 
tradicionais bailes da terceira idade, é comum encontrar pessoas de 
outras gerações. Ali, a presença de moças e rapazes é bem assimilada, 
de acordo com os participantes do grupo, ao contrário das festas dos 
adolescentes, onde a presença de um velho poderia ser praticamente 
“barrada no baile”. 

As possibilidades de experimentação do espaço urbano pela ve-
lhice, como percebemos na sociedade brasileira, são demasiadamente 
restritas. Sua circulação em ambientes onde a presença de jovens é 
maciça muitas vezes não é bem-vinda pelos adolescentes. Em am-
bientes tipicamente noturnos, como bares e restaurantes, difi cilmente 
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encontramos uma presença mais acentuada da população idosa. Aos 
idosos cabem apenas os clubes para a terceira idade, um espaço no 
qual são realizados bailes e outras atividades de convivência entre os 
mais velhos, além de poderem falar sobre suas memórias sobre essa 
cidade, que permanece subjetivamente, onde nem sempre encontram 
interlocutores para dialogar.

Certa vez, propusemos uma atividade nas ofi cinas de psicologia 
com a terceira idade que consistia em fazer uma maquete que fi gu-
rasse a cidade e a relação que cada um estabelecia com esse espaço. 
Divididos em pequenos grupos, eles tinham à disposição diversos 
materiais de papelaria e reciclagem. Ao fi nal, eles apresentaram a 
produção do grupo para que pudéssemos discutir as implicações da 
atividade realizada. 

O espaço urbano retratado por todos os subgrupos reunia prati-
camente os mesmos conteúdos: a igreja, a praça central, o comércio, 
a escola, a casa do fi lho, uma lanchonete, a sorveteria, o supermerca-
do, o hospital. Em nossa discussão sobre o material produzido, eles 
afi rmaram que essa era a cidade à qual pertenciam e aqueles eram 
seus acessos de circulação na urbe. Notamos que, para esses idosos, 
lugares como casas noturnas eram interditados e não faziam parte 
de sua possibilidade de experimentação e apropriação da cidade.

Essas restrições de circulação, experimentação e apropriação do 
espaço urbano a que estão submetidos os idosos são frutos de uma 
criação social, pois “queremos que os velhos se conformem à ima-
gem que a sociedade faz deles. Impomos-lhes regras com relação ao 
vestuário, uma decência de maneiras, e um respeito às aparências” 
(Beauvoir, 1990, p.268). Por isso, muitos territórios são previamente 
delimitados, assim como as regras de convivência nesses espaços. 
Em dois diferentes clubes da terceira idade que pudemos conhecer, 
onde acontecem os bailes semanais, é colocado na entrada um grande 
aviso que determina as regras da casa: mulheres não podem entrar 
com roupas curtas, homens têm de estar bem-vestidos e é proibido 
o namoro explícito naquele espaço.  

Além das barreiras sociais impostas aos idosos, há ainda as bar-
reiras físicas que comprometem o acesso a logradouros diversos. 
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Escadas, meios de transporte, calçadas e até o trânsito difi cultam a 
circulação de idosos nos espaços urbanos. Essas restrições, físicas 
ou sociais, recaem de maneira muitas vezes intensa na velhice. Dos 
lugares que fizeram parte de uma história pessoal restam muito 
poucos, ou até mesmo nenhum. Nos espaços de circulação há ainda 
algumas possibilidades de mobilidade. Além disso, a ação do tempo 
nos espaços muda o cenário e as relações entre as coisas.

Como vimos, a velhice permanece à margem da condição de 
apropriação e experimentação do espaço urbano. Desse sentimento 
de pertença à cidade, resta aos idosos apenas uma memória que se 
apoia nas pedras de um espaço que muitas vezes lhes nega e inter-
dita as possibilidades de circulação e participação na urbe. Por isso, 
o resgate dessas memórias sobre a cidade pode contribuir para um 
embate sobre a condição a que o idoso é submetido na sociedade 
contemporânea brasileira e também sobre o confronto com os ru-
mos do espaço urbano nas suas transformações advindas da ação do 
tempo e do mercado capitalista, que destroem a paisagem histórica 
urbana e interditam a livre movimentação na cidade com a produção 
de guetos urbanos.   

Mercado e qualidade de vida: a descoberta 
da terceira idade

Hoje os adultos se interessam pelo velho de 
outra maneira: é um objeto de exploração.

                       Simone de Beauvoir

As últimas décadas do século XX e os primórdios do atual revelam 
um sentimento com relação à velhice diferente de outras épocas. Até 
então, os idosos eram expropriados da sociedade capitalista consu-
midora e produtiva. Hoje são alvo de uma infi nidade de produtos 
e serviços direcionados a essa população. Assim, aliado à ciência, 
que constrói o conceito de velhice e a divide em outras categorias, o 
mercado injeta demandas específi cas voltadas aos idosos. 
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É interessante notar que a atual situação econômica de nosso 
país, juntamente com a economia neoliberal, engendrou a categoria 
terceira idade como categoria de consumo, graças ao mercado que 
enxergou seu potencial de compra frente à estabilidade da aposen-
tadoria, ainda que advinda de um salário mínimo, na maioria dos 
casos. De acordo com Simone de Beauvoir (1990), esse interesse pela 
terceira idade aparece como objeto a ser explorado economicamente. 

Atualmente, o idoso é investido de uma importância econômica 
e social diferente daquela de outras épocas. Não se trata de uma 
ascensão vinda de reivindicações por melhores condições de vida e 
protesto contra a discriminação, mas de uma valorização social para 
sua maior exploração e funcionalização, como aparece na fala de uma 
das participantes do grupo de idosos: 

O comércio fi nalmente descobriu a terceira idade. Nas lojas, dão 
até cafezinho. Mas eles nos tratam assim por causa da nossa aposen-
tadoria e oferecem crédito ilimitado para nós. O comércio nos des-
cobriu para comprar. Falta nos descobrirem enquanto gente mesmo. 

Em famílias pobres, atualmente, muitos idosos sustentam fi lhos 
ou netos desempregados. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) apontam que 53% dos idosos têm participação na 
renda familiar (Camarano, 2007). A aposentadoria figura como 
importante meio de sobrevivência de algumas famílias e até como 
garantia de empréstimos em agências de fi nanciamento. Além da 
aposentadoria e da pensão, há idosos que têm renda acrescida de 
aluguel de imóveis ou de previdência privada. 

O mercado de produtos e serviços para essa população é vasto: 
há de ofertas de alimentos a clínicas particulares, de condomínios 
de alto luxo a empréstimos de bancos, pacotes de viagem e aulas em 
academias, tendências de moda e cursos variados em universidades 
que cobram mensalidade, tudo especifi camente direcionado para a 
população da terceira idade. 

Atentas a esse potencial de mercado, 51 grandes empresas volta-
das ao comércio para a terceira idade promoveram, em 2006 e 2007, 
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na cidade de São Paulo, uma grande feira chamada Plenitude: Salão 
da Maturidade. A quantidade e a variedade de produtos e serviços 
impressionam: além dos já citados acima, foram desenvolvidos 
produtos para os animais de estimação dos idosos, como o caso de 
uma prótese de silicone colocada nas garras de cães e gatos para não 
ferir o dono do animal.

Apesar do que diziam os organizadores do evento, afi rmando que 
a terceira idade é “um mercado que não para de crescer”, o que se 
observa é uma contínua produção de demanda sobre os idosos. O con-
vite expresso no site do evento convocava a terceira idade a “conhecer 
em primeira mão empresas que se preocupam com a maturidade e 
lançam produtos e serviços para o setor que consome aproxima-
damente R$ 150 bilhões/ano” (www.salaodamaturidade.com.br). 

Tamanha cifra, de fato, aguça os olhos de investidores atentos 
a quaisquer sinais de possibilidades de abertura para diferentes 
mercados de consumo. A velhice parece ser um dos alvos de inves-
timento em maior ascensão na atualidade, haja vista que o aumento 
do número de idosos, consequentemente, promove um aumento 
dessa população para consumir. Para o mercado, as engrenagens 
da máquina do capitalismo não podem parar ou funcionar de forma 
desarmônica. Por isso, ele absorve, atualmente, qualquer categoria 
da população.

Recentemente, o Ministério do Turismo criou o programa Viaja 
Mais Melhor Idade, divulgado em vários meios de comunicação. O 
objetivo dessa iniciativa, tal como expresso no site (http://www.tu-
rismo.gov.br/viajamais), é oferecer crédito consignado para aposen-
tados e pensionistas na compra de pacotes de viagens para destinos 
nacionais em baixa temporada. A proposta do Ministério não deixa 
de ser extremamente interessante, se analisarmos que essa população 
passaria a ter maiores possibilidades de acesso a essa modalidade de 
lazer. Mas, para além dessa questão imediata, analisamos os objetivos 
específi cos desse projeto, assim colocados:

•  aumentar a oferta e a procura para os períodos de baixa ocupação, 
a fi m de minimizar os efeitos da sazonalidade;
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•  aumentar a ocupação da oferta existente; 
•  estimular a articulação entre as empresas do trade turístico e seu 

comprometimento com as ações do Vai Brasil; 
•  manter os empregos atuais, diminuir a rotatividade e ampliar a 

oferta de vagas; 
•  fortalecer o papel do setor turístico como gerador de renda e de 

desenvolvimento social; 
•  dar oportunidade a todos os integrantes da cadeia produtiva do 

turismo de divulgar seus produtos em escala nacional (Ministério 
do Turismo, 2007).

A ideia de promover o turismo na terceira idade, como não pode-
ria deixar de ser, tem forte incitação econômica. Como os idosos não 
dependem de feriados ou de férias para viajar, pois dispõem de tempo 
livre, o governo, em parceria com várias empresas do setor aéreo e 
hoteleiro, vislumbrou a possibilidade de aumentar seus lucros e gerar 
desenvolvimento. De acordo com o texto do site, “com mais gente 
viajando dentro do Brasil, são mais postos de trabalho, mais emprego 
e renda. É o turismo levando inclusão social e desenvolvimento por 
todo o país”. Inclusão baseada em um projeto de consumo e de ob-
jetivos que visam à manutenção e equilíbrio do mercado capitalista.  

Nesse processo de produção de demanda, o conceito de qualidade 
de vida tem sido amplamente difundido e também associado à ideia 
de acesso a bens de consumo. Assim, ao consumir produtos e servi-
ços, o sujeito produz e consome qualidade de vida. Para a velhice e 
a terceira idade, tal noção se coloca de forma acentuada atualmente. 
Fala-se muito da necessidade de viver com qualidade de vida nessa 
faixa etária. Porém, do que trata, de fato, esse conceito?

Para Anita Neri (apud Trentini et al., 2006), são diversos os 
signifi cados associados a tal concepção. No caso da medicina, ela 
estaria ligada à relação custo/benefício inerente à manutenção da 
vida ou à capacidade funcional dos doentes. Já na economia, esse 
conceito concerne a medidas objetivas, como renda per capita, que 
é um indicador de acesso a bens de consumo e demais serviços como 
saúde, educação etc. No campo da psicologia social, ainda de acordo 
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com a autora, a referência seria a experiência subjetiva, baseada no 
conceito de satisfação.

Pesquisadores como Andrews (1974) e Abrams (1973) (apud 
Trentini et al., 2006) atribuem igualmente a noção de qualidade de 
vida ao grau de prazer e satisfação de necessidades físicas, psicoló-
gicas ou de outros domínios da vida. Conforme o Grupo de Quali-
dade de Vida da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1995), é “a 
percepção do indivíduo da sua posição na vida, no contexto de sua 
cultura e dos sistemas de valores da sociedade em que vive e em rela-
ção aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (idem) 
que deve orientar a compreensão do conceito de qualidade de vida.

Ora, se levarmos em conta essas concepções, é possível vis-
lumbrar que o mercado absorveu o discurso científi co para criar 
e produzir demandas de consumo associadas a essa noção de vida 
com qualidade. O capitalismo, ao engendrar necessidades em uma 
velocidade intensa, cria um sujeito em desassossego com seu grau de 
satisfação, pois as demandas mudam a todo o momento. 

O conceito da OMS pode auxiliar no entendimento desse fe-
nômeno da produção de qualidade de vida pelo mercado, porque, 
ao analisarmos o sistema de valores sociais, vemos que o sujeito 
contemporâneo se funda enquanto consumidor. Os objetivos, as 
expectativas, os padrões e as preocupações que rondam o homem 
na atualidade estão ligados a uma premente necessidade de con-
sumir bens e serviços. Os valores pertinentes à qualidade de vida 
estruturam-se nesse aspecto. 

Até mesmo a noção de saúde, uma referência quando pensa-
mos no conceito acima, é hoje mercadoria amplamente vendida e 
consumida. Muitas vezes, para ter acesso à saúde, é preciso pagar 
pedágio em convênios médicos, clínicas particulares, para a indústria 
farmacêutica e até mesmo para a medicina estética, haja vista que 
permanecer jovem, além de ser objeto de consumo e desejo, é ainda 
uma noção ligada à qualidade de vida. 

Tal como é vista hoje, a qualidade de vida não pode ser traduzida 
por conteúdos universais e absolutos aplicados a toda a população. 
Mais do que a capacidade produtiva e consumista e do acesso aos 
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bens e a efi ciência econômica do sujeito – quesitos impostos pelo 
mercado –, a qualidade de vida parte, indispensavelmente, do reco-
nhecimento das diferenças e das peculiaridades de cada momento da 
vida em uma determinada cultura, sem a pretensão de anulá-la ou de 
criar padrões de existência. Ao considerarmos essas questões, talvez 
a velhice e a terceira idade pudessem ser reconhecidas como uma 
população que se constrói para além de consumidores e produtores 
de mais-valia.  

Ditos e interditos na velhice

Cooptados pelo mercado, os idosos atualmente encontram-se 
inseridos na sociedade enquanto uma categoria de consumo, con-
forme discutimos anteriormente. Essa inserção possibilitou o acesso 
a algumas melhorias materiais na vida desses idosos, mas ao custo 
que o mercado cobra por tais serviços. 

Para além da economia, os regimes de saber sobre a velhice são 
elementos importantes para a compreensão das formas e dos sentidos 
produzidos acerca dessa fase da vida. Tais regimes alimentam expec-
tativas específi cas sobre o lugar do idoso na sociedade. Costumes, 
vocabulário e comportamentos típicos são produzidos socialmente. 
O olhar do outro é produtor de estereotipias e interdições que, às 
vezes, o idoso assume para si.        

A produção discursiva sobre a velhice contribui para a segregação 
do idoso, além de aprisioná-lo em estereótipos que o desqualifi cam. 
Essa estigmatização pelo discurso dá-se por meio de sua infantili-
zação e depreciação, quando são chamados por diminutivos como 
“velhinho”, “vovozinha” etc., além, é claro, de toda a carga semântica 
pejorativa que a palavra “velho” carrega. 

A segregação do idoso pela linguagem faz-se, ainda, pelo modo 
polido e pudico que se espera deles ao falar em público. Por um lado, 
gírias dos jovens jamais seriam bem-vistas socialmente na boca de 
um idoso. Por outro, as gírias de seu tempo são consideradas ultra-
passadas e incompreensíveis pela juventude atual. As possibilidades 
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de ruptura com esse sistema de regras são poucas, mas ainda há ten-
tativas defensivas e reparadoras que criam conceitos que estabelecem 
um padrão de linguagem, como quando, por exemplo, o movimento 
dos idosos é chamado pelos próprios de “feliz idade”, “melhor idade” 
ou “terceira idade”. 

Padrões de comportamento e imagens também são produções 
sociais importantes para a confi guração e retratação da velhice. Em 
uma de nossas ofi cinas, por exemplo, resgatamos as maneiras pelas 
quais os idosos representavam seus avós. Elas apontaram para uma 
produção de sentido de velhice associada a vários signos óticos, como 
o vestuário por meio de roupas, suspensório, colete, terno, chapéu, 
saia longa e rodada, lenço na cabeça etc.; ou ainda a outros signos 
remetidos às relações estabelecidas no âmbito familiar, como o res-
peito expresso no olhar, no porte físico e na postura afetiva na família. 

Por muito tempo – e isso ainda persiste –, a fi gura de um idoso 
foi apresentada por uma vovozinha típica dos contos de Monteiro 
Lobato, como a famosa Dona Benta, uma fi gura doce e compreensiva, 
cheia de histórias para contar. Quantas avós ainda são como ela! Papai 
Noel, o bom velhinho, as cartolas e bengalas, as vestes impecáveis, 
cabelo e barba bem aparados e arrumados, o “preto velho” e tantas 
outras formas são típicas da retratação da velhice na nossa cultura. 
Ainda é forte o sentimento de fi liação e de parentalidade sustentado 
pelos avós, assim como os de amparo e segurança emocional-afetiva.

Hoje em dia, a pressão mercadológica e a construção do conceito 
de terceira idade fazem surgir uma série de outras fi guras, diferentes 
das convencionais, de feição mais “moderna” e atualizadora de sua 
presença no mundo contemporâneo. A longevidade começa a ser 
bem apreciada, almejada e desejada como um valor de mercado, 
trazendo consigo o aceno de possibilidades cada vez maiores de um 
alongamento do tempo de vida, acompanhado não mais por sofri-
mentos e faltas, mas por estados de felicidade e preenchimentos até 
excessivos. Por isso mesmo, mais do que em outras fases da vida, 
existem numerosos projetos e programas destinados aos idosos para 
colocá-los em movimento, em constante revitalização. E assim, junto 
com Dona Benta, há idosos atletas, modernos, atarefados, ociosos e 



CARTOGRAFIAS DO ENVELHECIMENTO NA CONTEMPORANEIDADE  107

tantos outros mais. Até a Dona Benta de uma versão televisiva recen-
te do Sítio do pica-pau amarelo aparece operando um laptop. Quem 
sabe tal atualização dessa personagem não a levará a abandonar seu 
tradicional livro de receitas e a substituí-lo pelos sites da Internet 
especializados em culinária!

 Além de estratégias de ação melhorativas e atualizadoras, a ve-
lhice é também alvo de uma série de restrições sociais, apoiadas em 
um conjunto de procedimentos que veiculam táticas castradoras e 
repressivas. “Os prazeres imediatos lhes são interditados, ou avara-
mente dosados: o amor, a mesa, o álcool, o fumo...” (Beauvoir, 1990, 
p.550). A necessidade de uma vida regrada atinge os mais diversos 
campos da existência da terceira idade. Talvez mais do que em qual-
quer outra fase da vida, a interdição alimentar é a que se apresenta 
de forma mais intensa na velhice. A invasão da medicina na vida no 
corpo do idoso é produtora de um saber que toma para si a tarefa de 
permissão ou interdição nesse campo. A disciplinarização da fome e 
da conduta alimentar segue padrões rígidos de educação pela boca, 
contra os excessos, a gordura e a gula – um pecado capital. 

Além do peso da interdição alimentar, há ainda as interdições 
quanto à mobilidade social dos idosos. A sociedade contemporânea 
é profundamente marcada pelo tribalismo (Maffesoli, 1998). Essa 
sociedade tribal contemporânea promove relacionamentos e contatos 
amplos, efêmeros e transitórios, baseados não mais em uma racio-
nalidade propositora de objetivos e projetos comuns, mas em afetos 
irracionais produtores de um sentimento de “estar junto”. Os víncu-
los sociais atualmente se revestem de uma fragilidade simplesmente 
peculiar, como se a qualquer momento pudessem ser rompidos. A 
instabilidade dos laços humanos propicia maior circulação entre 
pequenos círculos (tribos), nos quais não há delimitações espaciais 
precisas nem projetos ou objetivos deliberados que articulem e criem 
alguma sedimentação ou longevidade dos relacionamentos. 

Uma socialidade assim constituída contrasta fortemente com as 
matrizes de relacionamento e grupalização que formaram as gerações 
que hoje estão na faixa dos 60, 70 anos ou mais. Prevalecia até então 
um forte espírito de grupo, como eram conhecidas as agregações bem 



108  MARIELE RODRIGUES CORREA

delimitadas espacialmente por conjuntos bem defi nidos de pessoas 
e solidamente projetados no tempo, como a família tradicional, por 
exemplo.

Imagens de tribos são associadas a jovens e jamais a idosos, que 
ainda são vistos como velhinhos, recolhidos no aconchego do lar, 
com seus pijamas, sentados à frente de uma televisão. Sobre o suporte 
de um estereótipo ancorado em campos identitários que delineiam 
formas de ser do idoso como personagem doméstica, estável, fi xa 
e aprisionada ao espaço da casa e da família, surge todo um cerce-
amento e recriminação da presença dos mais velhos nos espaços 
públicos, especialmente aqueles criados na contemporaneidade, 
como shoppings, lan houses e as badaladas casas noturnas. Enquanto 
a juventude é associada às novidades do mundo, como as tribos e os 
produtos da alta tecnologia, os idosos são impregnados de sentidos 
e valores de obsolescência e estagnação, que cerceiam sua circulação 
pelos espaços sociais.   

Às restrições sociais somam-se ainda as difi culdades de loco-
moção física e de circulação no seu território, como os meios de 
transporte, as calçadas, escadas, longas distâncias entre itinerários 
etc. Todavia, é possível que uma das maiores barreiras seja a que 
delimita espaços de circulação social, que designa os lugares próprios 
onde ele deva se movimentar: hospitais, algumas praças tipicamente 
frequentadas por idosos, postos de saúde, ruas de comércio à luz do 
dia, clubes e bailes específi cos para a terceira idade e tantos outros. 
Talvez esse seja o obstáculo mais difícil de transpor, pois em muitos 
lugares o idoso não é bem-vindo. Nesse sentido, ele é expropriado e 
interditado de possibilidades de experimentações urbanas diferentes, 
confi nado a lugares que lhe são determinados socialmente.

Além das interdições descritas acima, há ainda outros mecanis-
mos de opressão da velhice (Bosi, 1987), como os mecanismos insti-
tucionais, que agem por meio da burocracia dos serviços do INSS, 
do SUS, de asilos e de serviços de saúde. Lidar com a parte burocrá-
tica de uma instituição é conviver com sua parte mais enrijecida e 
perversa. É comum vermos aposentados em fi las incomensuráveis, 
à espera de atendimento nesses serviços. Toda essa opressão é real-
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mente necessária? Existem ainda os mecanismos psicológicos sutis que, 
por sua vez, utilizam estratégias refi nadas de controle e violência, 
como a tutela ao idoso, que o desqualifi ca da condição de cuidar de 
si próprio. Há, também, os mecanismos técnicos, como as próteses e 
o não acesso a elas e, por fi m, os mecanismos científi cos, com as prá-
ticas discursivas e terapêuticas sobre o idoso, que são igualmente 
parte de tantas outras formas de violência contra a velhice. Tal como 
vimos, alguns mecanismos são mais visíveis, enquanto outros são 
demasiadamente sutis, mas muitos deles permanecem silenciados e 
compactuados pela sociedade.

Histórias do arco-da-velha: memória 
e experiência narrativa 

As lutas pela memória:
 eis algo de que todos temos conhecimento de causa. 

Ecléa Bosi

 
Um dos papéis atribuídos aos mais velhos é a arte de contar his-

tórias de um passado considerado longínquo, seja da família, seja 
da cidade ou de acontecimentos que marcaram uma determinada 
geração. Diz-se do idoso que ele é um saudosista, vive das memórias 
de anos dourados de sua juventude e sempre as evoca, para confrontar 
o passado com os contornos do contemporâneo, muitas vezes valo-
rizando o pretérito em detrimento do presente.

É por meio dessa atividade de exercício do resgate da memória 
que o passado pode sobreviver. O legado de uma cultura, de uma 
sociedade, depende das lembranças que emergem da memória e que 
são traduzidas para os seus (Arendt, 1972; Augras, 1986; Bosi, 1987 
e 2003). As lembranças, na maior parte das vezes, são despertadas 
quando provocadas por outros, em situações nas quais o sujeito 
é chamado a contar um caso, a história da família ou mesmo para 
ajudar a relembrar e confi rmar fatos passados. Dessa forma, a me-
mória sempre se recompõe, o passado é atualizado e se presentifi ca na 
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relação que se estabelece ao narrar-se uma história: “Na maior parte 
das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, 
com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória 
não é sonho, é trabalho” (Bosi, 1987, p.17).  

É comum ouvir dizer que o idoso é alguém que vive de lembran-
ças, remoendo e degustando os anos que já se foram. Há até um 
ditado popular dizendo que “quem vive de passado é museu”, retra-
tando os idosos como museus ambulantes extemporâneos, situados 
em um tempo que não o atual. Apesar do que diz a cultura popular, 
debruçar-se na esteira do tempo que toma corpo nas memórias é 
realizar um trabalho político. Mais do que um devaneio fútil ou uma 
tentativa de preencher o tempo ocioso, recordar é dar corda de novo 
às engrenagens da história, em uma dimensão na qual tempo e espaço 
se inscrevem conjuntamente. Apropriar-se da memória e transmitir 
esse legado cultural é reconstruir o passado, dar a ele a possibilidade 
de ser atualizado e narrado de uma forma diferente daquela contada 
nos livros. Mais ainda: é ter de volta o sentimento de pertença a uma 
história ou mesmo à própria sociedade, sentimento esse que muitas 
vezes é arrancado daqueles que viveram e construíram a sociedade, 
cada qual à sua maneira.

A experiência narrativa, de acordo com Michel de Certeau (1994) 
no livro A invenção do cotidiano, é diferente de uma simples técnica 
de descrição. Para o autor, contar uma história é criar espaço para a 
fi cção, é uma arte do dizer e de fazer a história. Além disso, a narrativa 
implica uma relação indissociável do tempo, da noção de duração, 
da memória presentifi cando-se no ato mesmo da fala: “O discurso 
produz efeitos ao querer dizer outra coisa do que aquilo que se diz; 
exerce sua estratégia por um desvio pelo passado, recorrendo à me-
mória como uma de suas táticas geradoras de sentido” (Mairesse & 
Fonseca, 2002, p.114). 

Ao reler um livro ou rever um fi lme, o olhar sempre captura algo 
que antes não havia visto. Assim acontece quando um indivíduo 
recorda suas experiências passadas. É impossível vivê-las tal e qual 
aconteceram, no mesmo cenário e com as mesmas pessoas. Por isso 
o trabalho de recordar é uma reconstrução de fatos da memória e 
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da linguagem, já que, a cada vez que uma lembrança é evocada, 
há a possibilidade de emergirem novos sentidos sobre o mesmo 
acontecimento, assim como outros sentimentos e sensações podem 
ser despertados nesse trabalho de reconstrução da história, indepen-
dentemente de serem ou não relatos verídicos. 

A experiência narrativa recorre ao passado para lançar mão das 
histórias impressas na memória. E é por essa última que o passado 
se produz, não apenas como um antigo presente, mas enquanto algo 
que se constrói no próprio presente: “A memória se constrói no en-
contro com os acontecimentos, em seu instante ainda virtual, quase 
pronto para realizar-se. Assim, a memória consiste em um meio de 
transformar lugares” (idem, ibidem).

Nas atividades com o grupo de idosos, nosso objetivo era propiciar 
um espaço no qual as experiências guardadas na memória pudessem 
ganhar corpo e sentidos polissêmicos por meio da narrativa. A cada 
ofi cina, desenvolvíamos novas temáticas elaboradas previamente e 
registrávamos a produção das histórias narradas por meio de cartas, 
cartazes ou revistas de circulação no campus da universidade. Nas 
atividades semanais, o presente ia ao encontro do passado no ato de 
vivenciar as histórias que envolviam as brincadeiras de infância, os 
bailes e carnavais da juventude, os “causos” e lendas transmitidos 
culturalmente, os usos e costumes de uma época, os cuidados com 
o corpo e a saúde. 

O trabalho coletivo realizado em nossas atividades não visava 
lembrar por lembrar. Procurávamos fazer dessa estratégia um ato 
político de confronto com as práticas do presente e de questiona-
mento da velhice na sociedade contemporânea: afinal, os idosos 
são atores da construção da história do cotidiano. Em acréscimo, 
a experiência narrativa afi rma a presença e a pertença do idoso na 
sociedade contemporânea ao estabelecer o lugar da narrativa e da 
escuta, em um enfrentamento acerca da expressão de sua condição 
na dimensão sociotemporal.

 Essa arte de contar histórias, na realidade, é uma arte do encontro 
do que já passou com o que é atual, com a presença das ausências, 
com as diferentes gerações, com os fantasmas vagantes em algum 
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lugar da memória e com as possibilidades de produzir e transformar 
uma(s) realidade(s):

Somente através da memória se pode atingir o passado, e este, não 
existindo como um antigo presente, só se torna possível enquanto 
produção no presente, resgatado pelo imemorial. Assim, é somente 
a partir de hoje que se pode falar sobre o passado, e é implicado no 
presente e comprometido com o futuro que se faz valer o passado – 
um passado sempre a se refazer no presente.  (idem, ibidem)

A atividade de recordar (Bosi, 1987) é exercida com feições dife-
rentes em cada fase da vida. Enquanto somos crianças e adolescentes, 
não há muito o que ser lembrado da própria história de vida. Para 
o adulto ativo, a atividade de recordar é tida como uma fuga, ou até 
mesmo contemplação nos momentos de lazer. Preocupado com sua 
vida prática, o adulto difi cilmente se entrega à arte de rememorar. 
Essa tarefa parece caber ao idoso: ser a memória da família e do 
seu grupo social. É essa sua obrigação: “lembrar, e lembrar bem” 
(idem, p.24). No entanto, se essa experiência for tomada como única 
condição de possibilidade de vivência no coletivo, então a tarefa de 
lembrar pode tornar-se aprisionadora do sujeito e há o risco de perder 
a dimensão política do passado.

A partir de nosso contato com o grupo de idosos, percebemos 
que o passado, seja ele advindo de uma história de vida, seja de 
acontecimentos do cotidiano, é muitas vezes privado de expressão 
no meio social. Muitas de suas histórias chamadas do arco-da-velha 
permanecem guardadas em um museu peculiar: seu próprio corpo. 
Passada a sua fase chamada produtiva no mundo do trabalho, ele 
pode deleitar-se com essa tarefa de recordar, mas para quem ele o 
faz? Como pode exercer sua “função social” e seu exercício polí-
tico, se suas lembranças se perdem em um campo discursivo que 
não encontra interlocutores? Em uma sociedade que preza a velo-
cidade, a aceleração do tempo e a compressão dos espaços (Virilio, 
1996; Harvey, 1998), a experiência narrativa e a escuta parecem estar 
condenadas.
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A arte da narrativa e a história oral estão interligadas. Nesse con-
texto, verdades e mentiras misturam-se entre as paixões humanas 
e o fantástico da vida. Porém, as narrativas contemporâneas deram 
lugar à informação (Castells, 2001) veiculada pelo jornal, que passa os 
fatos de forma “imparcial e verídica”. Até mesmo os causos, lendas e 
as histórias, tão comumente contados pelos avós aos seus netos, vêm 
perdendo espaço na comunicação. Há cerca de dois anos, ao realizar-
mos ofi cinas sobre causos e lendas de terror, vários participantes do 
grupo relataram que seus netos caçoavam deles quando contavam 
as histórias de bruxas, mulas-sem-cabeça, lobisomens, fantasmas, 
dizendo que nada disso era real...  

A necessidade criada pela cultura de massa de ter que estar bem 
informado leva o sujeito a um bombardeio de informações que só têm 
valor no instante mesmo em que surgem. Passados alguns poucos 
momentos, elas se perdem e se esgotam, dando lugar a outras notícias 
mais recentes. Seus sentidos são muito autorreferentes e restritos a 
um uso determinado, diferentemente da narrativa, que permanece 
no tempo e é polissêmica, ou seja, seus sentidos são ilimitados, 
bifurcam-se em outras narrativas e não se consomem no imediato. 

A arte de narrar é um trabalho artesanal. Trabalho que, para Ecléa 
Bosi, exige alma, olho e mão. É assim que o narrador transforma sua 
matéria – a vida humana: “Seu talento de narrar vem da experiência; 
sua lição, ele extraiu da própria dor; sua dignidade é a de contá-la até 
o fi m, sem medo” (1987, p.49).

Além disso, segundo Hannah Arendt (1972) no livro A condição 
humana, os legados de uma geração só podem ser transmitidos às 
gerações seguintes por meio da palavra, porque o que se pode trans-
mitir é o sentido daquilo que foi vivido e não a vivência concreta. 
Aliás, o próprio sujeito também pode desconhecê-la, uma vez que 
a lembrança narrada pode não ter sido uma vivência do indivíduo, 
mas uma situação social. Assim, pensando não apenas na necessidade 
de apropriação da própria história, mas também na função social de 
sua transmissão, torna-se necessário criar situações nas quais esses 
relatos, as experiências vividas, sejam relembradas, ressignifi cadas 
e contadas para os seus, ainda que os espaços para essas atividades 
estejam restritos atualmente.
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As memórias dos idosos são densamente ricas, porque guardam 
consigo aquilo que os tradicionais livros de História, na maior parte 
dos casos, não conseguem traduzir: a narrativa do cotidiano. São as 
histórias daqueles que constroem a História (Certeau, 1994). Cos-
tumes, lendas, imaginários e práticas que, transmitidos pelo legado 
da narrativa oral, são parte importante da memória coletiva e do 
indivíduo que recorda. Um fi o de meadas complexas e de múltiplas 
possibilidades: um ponto de convergência com o passado e o presente 
e suas linhas de tempo no amanhã do mundo.  


