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APRESENTAÇÃO

“Eu não tinha esse rosto de hoje...” 
Foi no ano de 1970 que Simone de Beauvoir lançou o livro A velhi-

ce, que até hoje é referência na área das ciências do envelhecimento. 
A denúncia da condição de abandono da velhice pela sociedade em 
geral ecoa ao longo de toda sua obra, cujo intuito, de acordo com a 
autora, era quebrar a conspiração de silêncio em torno dessa popu-
lação. Já na apresentação de seu texto, a autora faz um apelo: “é por 
isso que urge quebrar esse silêncio: peço aos meus leitores que me 
ajudem a fazê-lo” (1990, p.14).

O silêncio social em torno da velhice expresso no abandono e no 
descaso dessa população apontava o modo pelo qual a sociedade tra-
tava seus velhos: como um refugo. Essa era uma das faces da velhice, 
estigmatizada e indesejável, objeto de obras de caridade, confi nada 
em asilos ou na solidão do desamparo familiar e social e preterida no 
âmbito das políticas públicas. 

Mesmo que tenham surgido leis que procuram garantir a proteção 
aos idosos, resquícios dessa velhice indesejável são encontrados com 
facilidade ainda hoje, seja de forma explícita, como a violência prati-
cada contra os velhos nos espaços urbanos e no interior das famílias, 
seja travestida de outras faces, como o aumento excessivo da prática 
de cirurgias plásticas a fi m de evitar os efeitos do envelhecimento. 
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Atualmente, a regra é não envelhecer. Não somente a velhice por 
si só é indesejável, mas a fi nitude humana também o é. Por isso o 
envelhecimento permaneceu na orla social por tanto tempo como 
uma espécie de tabu, da ordem de um interdito em relação ao qual 
o silêncio seria o melhor aliado.

Essa velhice silenciada, da qual Beauvoir se fez porta-voz, aos 
poucos foi encontrando ressonâncias em alguns setores da sociedade, 
como o meio acadêmico, os serviços de assistência social e o poder 
público. O que antes era uma conspiração de silêncio em torno da 
velhice passou a uma intensa produção discursiva sobre o assunto, 
desvelando e engendrando outras facetas desse rosto, mais revitali-
zado e valorado, com alguns traços diferentes daqueles descritos por 
Simone de Beauvoir ou pela poeta Cecília Meireles, “assim calmo, 
assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios nem o lábio 
amargo”. Entra em cena uma nova velhice... “Eu não dei por esta 
mudança,/tão simples, tão certa, tão fácil.”

A face da velhice, na atualidade, apresenta, enquanto construção 
social, aspectos muito diferentes em relação àquela que se exibia no 
início do século XX. Até mesmo a nomenclatura para essa fase da vida 
modifi cou-se com o aparecimento de outras designações. Terceira ida-
de, melhor idade, feliz idade, maturidade, segunda juventude...: novas 
materialidades, novos sujeitos e novos procedimentos para referir-se 
à velhice, assim como alusões a novas possibilidades de vivê-la. 

Não somente as palavras, mas também os signos óticos e as ima-
gens visuais, registram as mudanças da produção de sentido sobre a 
velhice. Ao olharmos fotografi as antigas com idosos, identifi camos 
alguns signos típicos da velhice de épocas passadas: senhores com 
ternos, chapéus e bengalas, e senhoras com vestidos mais recatados e 
cabelos penteados. Se antes a valorização do homem velho era calcada 
no signo do recato, do comedimento, da sobriedade, da sabedoria, 
da experiência de vida, hoje ela também passa pela possibilidade de 
ser uma fase de realizações, de atividade, de atualização, de acom-
panhamento das inovações e modismos, como se pode observar na 
iconografi a expressa, por exemplo, nas novelas e anúncios comerciais 
dirigidos para esse segmento. Certamente, essa velhice modifi cou-se, 
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ou pelo menos abriu-se um leque maior de modos de ser e de viver 
essa fase da vida.

A mudança do olhar sobre a velhice e também do próprio velho 
é acompanhada por um importante fato ocorrido no século XX: o 
envelhecimento da população. Com o aumento da expectativa de 
vida e a queda da taxa de natalidade, ao longo das últimas décadas, 
temos assistido a um processo de envelhecimento populacional 
em nível mundial, relatado em pesquisas desde a década de 1950 
(Martins, 1997). 

O mundo está mais velho. Conhecido por ser um país jovem, 
o Brasil tem fi cado cada vez mais grisalho. O progresso científi co, 
a biotecnologia, os métodos contraceptivos, a maior produção e o 
acesso a medicamentos, enfi m, poderíamos elencar uma série de 
fatores que podem ter contribuído para o aumento da expectativa de 
vida. Mas esses não seriam fatores isolados, pois um processo ainda 
mais complexo aconteceu em poucas décadas, levando a velhice a 
um status até então inalcançado, promovendo mudanças na forma 
de ver e viver o envelhecimento: a visibilidade social. 

Tais mudanças com relação à velhice confi guraram-se na medida 
em que ela se expandiu na composição demográfi ca. O aumento do 
número de idosos, praticamente em proporções globais, gerou a 
visibilidade desse segmento e, como um objeto socialmente visível 
e uma presença cada vez mais insistente, ele acabou por tornar-se 
um problema social. Outro fator importante na modificação do 
olhar sobre a velhice foi seu forte impacto na economia e em outras 
esferas da sociedade, criando a premente necessidade de delimitar 
essa população, caracterizá-la, conhecer seu potencial, estabelecer 
sua funcionalidade, enfi m, geri-la de forma efi ciente. 

Na sociedade brasileira, a visibilidade alcançada pela velhice deve 
ser analisada por um duplo movimento que segue sua transforma-
ção em preocupação social (Debert, 2004). De um lado, houve um 
processo de socialização progressiva da gestão dessa categoria. Por 
muito tempo, ela foi considerada como objeto da esfera privada e 
familiar. Cabia aos parentes e familiares ou à iniciativa de associações 
fi lantrópicas cuidar de seus idosos. Com a constituição de um saber 
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específi co, por meio da gerontologia e da geriatria, e com o advento 
da aposentadoria sob responsabilidade do Estado, a velhice passou 
a ocupar o lugar de objeto de gestão pública.

Entretanto, temos assistido a um processo de reprivatização da 
velhice, no qual o idoso é incitado a dobrar-se sobre si mesmo à pro-
cura de realização e satisfação pessoal, resgatando projetos antigos e 
buscando o prazer individual. Nesse movimento, as mudanças ocor-
ridas em relação ao olhar sobre essa fase da vida sugerem a revisão de 
estereótipos, que vem sendo substituídos por outros, principalmente 
com a emergência e propagação do conceito de terceira idade.

Esse conceito sugere algumas diferenças em relação ao de velhice. 
Assim como a criação do conceito de adolescência, no século XIX, 
como fase intermediária entre a infância e o mundo adulto, os concei-
tos de meia-idade, terceira idade e aposentadoria ativa emergem inter-
postos à etapa adulta e ao envelhecimento em meados do século XX.

A criação de conceitos intermediários entre a maturidade e a 
velhice provocou mudanças signifi cativas no modo de olhar e viver 
essa fase da vida. Atualmente, a aposentadoria deixou de ser o marco 
de passagem da fase adulta para a velhice propriamente dita (idem), 
principalmente a partir de novas políticas que visam alocar o tempo 
dos aposentados e criar outros estilos de vida. Nesse sentido, há uma 
intensa produção de demanda para o consumo de produtos destina-
dos a essa população e a propagação da ideia de que a velhice é uma 
fase própria para o resgate e a realização de sonhos adiados ou não 
concretizados durante a existência do indivíduo. 

Esses novos sentidos dirigidos à velhice, que procuram sub-
dividir essa fase e extrair dela uma categoria de idade cronológica 
intermediária, colocam-se mais adiante da questão do aumento da 
expectativa de vida da população. A invenção da terceira idade foi 
possível graças à forte incitação econômica gerada no mercado capi-
talista frente ao potencial de consumo dessa população. De acordo 
com Laslett, 

essa invenção requer a existência de uma “comunidade de aposen-
tados”, com peso sufi ciente na sociedade, demonstrando dispor de 



CARTOGRAFIAS DO ENVELHECIMENTO NA CONTEMPORANEIDADE  31

saúde, independência fi nanceira e outros meios para tornar reais as 
expectativas de que essa etapa é propícia à realização e satisfação 
pessoal. (apud Debert, 2004, p.19)

A abertura do mercado à velhice é algo recente em nossa socie-
dade. Até algumas décadas atrás, o que se tinha voltado para essa 
categoria resumia-se em remédios, asilos, assistência à saúde ou 
alguns poucos objetos de consumo, como o ramo do vestuário. Hoje 
em dia, o mercado dispõe de uma série de produtos e serviços dire-
cionados a essa população, sobre os quais discutiremos no decorrer 
de nosso livro. 

Tantas mudanças com relação ao objeto denominado velhice 
saltam aos nossos olhos de maneira complexa e emaranhada; são 
linhas que emergem ao longo da tentativa de traçar um rosto, cuja 
face transborda diferentes signos e impressões.

“– Em que espelho fi cou perdida a minha face?” Os versos de 
Cecília Meireles descrevem bem nossas inquietações, suscitadas ao 
olharmos os contornos do envelhecimento. Ao traçarmos suas linhas, 
perdemo-nos diante de seus vários rostos. Terceira idade, velhice, 
velho, ancião, melhor idade, feliz idade, idoso, maturidade, enfi m, 
diferentes percursos que revelam diversas inscrições e sentidos com 
relação a essa fase da vida. 

A necessidade de diferenciar e conceituar essa faixa etária parece 
ser uma preocupação que revela algo curioso: a velhice foi fi nalmente 
descoberta. Não apenas o mercado descobre o potencial desse seg-
mento, como também o estado de direito registra seu reconhecimento 
mediante a criação de leis específi cas. O Estatuto do Idoso, elaborado 
em 2003, ao estabelecer os direitos dessa população, evidencia sobre-
tudo o reconhecimento social desse segmento. A ciência, por meio da 
gerontologia e da geriatria, alavanca pesquisas e cria especialidades 
médicas. Novos corredores de circulação são abertos à velhice, que é 
convidada a sair do confi namento do lar e mostrar sua face em bailes, 
clubes de convivência, projetos de universidades abertas à terceira 
idade (Unatis), no comércio e no turismo. 
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É certo que, ao lado dessas e de outras tantas novas ofertas de 
espaços sociais, existe ainda uma velhice segregada pela sociedade. 
Nesse cenário, o abandono, o preconceito e a desvalorização ainda 
recaem sobre o idoso de forma violenta. Casos de maus-tratos no 
comércio, nos transportes coletivos, nas ruas e até no interior da 
família são cada vez mais comuns. Algumas dessas ocorrências são 
noticiadas nos jornais, porém muitas são silenciadas no âmbito social 
e pelos próprios idosos, às vezes por desconhecerem seus direitos ou 
ainda por se sentirem envergonhados e até culpados pelas situações 
em que foram vítimas de algum tipo de violência. 

Como podemos observar, os modos como a sociedade lida com e 
percebe a velhice são variados. Propusemo-nos tratar essa temática 
nas Ofi cinas de Psicologia com a velhice e a terceira idade. Na ocasião, 
pedimos aos participantes do grupo que procurassem uma palavra 
que pudesse expressar a condição do idoso, na sociedade atual, e a 
maneira como eles próprios se percebiam. As respostas foram as 
mais diferenciadas, tais como esquecido, abandonado, desrespeita-
do, desprezado, valorizado, experiente, incapacitado, usado, bom, 
conselheiro, respeitado na família, sentir-se bem, parar no tempo, 
doenças, saúde, poeta, conformado, viver melhor, espanto, disposi-
ção, felicidade, diversão, privilégios, sair mais, ser mais feliz agora.

O conjunto desses campos de sentidos revela, grosso modo, 
percepções associadas a corredores semânticos positivos e nega-
tivos. Por um lado, têm-se formas expressivas associadas a uma 
vida melhor na velhice, uma fase mais feliz, com poesia, diversão, 
saúde, cercada de privilégios, valorizada e desconfi nada do lar. Por 
outro lado, aparecem imagens extremamente negativas, como a de 
uma velhice esquecida, abandonada, desvalorizada, incapacitada 
e doente.

A coexistência de signifi cações tão contraditórias sugere um mo-
mento de transição do status da velhice, de um lugar desprestigiado 
para outro um pouco mais valorizado e dentro de uma demanda 
social de refuncionalização do idoso. Em nossos dias, o mercado 
não descarta mais qualquer espécie de consumidores, criando ne-
cessidades específi cas e realizando uma inserção social baseada no 
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consumo. Esse parece ser o caso da velhice, um dos últimos redutos 
agora cooptado pela economia capitalista. 

O momento de transição pelo qual passa a velhice parece delinear, 
na atualidade, contornos diferenciados e ímpares, tal como se pode 
constatar a partir das falas anteriormente mencionadas. A descoberta 
da terceira idade pela sociedade contemporânea, ainda que diferen-
ciando um segmento da velhice, fomenta outros olhares construídos 
acerca do idoso. Em nosso livro, temos por objetivo mapear algumas 
ressonâncias da revitalização da fi gura da velhice, que atualmente 
surge como uma importante categoria social e econômica. 

A velhice da qual falamos se apresenta a partir de diferentes ma-
terialidades, sujeitos e procedimentos, uma vez que as possibilidades 
de envelhecimento, na contemporaneidade, encontram-se circuns-
critas a duas formas de sujeição, a saber, o conceito de velhice e a 
emergência e difusão do conceito de terceira idade. Cada um desses 
aspectos trata da fi nitude humana com base em objetos, sujeitos, 
procedimentos, saberes, instituições, discursos, práticas, regimes de 
verdade, condições de exercício de poder e condições econômicas que 
diferem entre si. No presente livro, traçaremos alguns perfi s dessas 
duas faces do envelhecimento, emergentes na atualidade, mediante 
ensaios calcados na literatura sobre o idoso e na nossa experiência 
de trabalho com grupos da terceira idade. 

Como um objeto complexo, o envelhecimento humano inscreve-
se em diferentes planos conectados entre si. A compressão do tempo 
e do espaço, como plano social de fundo, promove outra inscrição 
do homem no mundo contemporâneo (Harvey, 1998; Virilio, 1996), 
cujas consequências ressoam nos modos de ver e vivenciar a fi nitude. 
A aceleração do ritmo da vida e a ampliação dos espaços sociais tam-
bém afetam a velhice, que passa a ser vista e tratada como uma fase 
que pode receber algum aditivo para incrementar a circulação dos 
idosos. A ciência e demais produções discursivas, somadas às polí-
ticas públicas, ao criarem a categoria denominada idoso ou terceira 
idade, promovem um conhecimento racional e instrumental do qual 
o mercado se apropria, para produzir demandas apresentadas como 
dessa população. Até mesmo a memória e a narrativa na velhice, tidas 
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como bens maiores dessa idade, encontram-se diretamente afetadas 
por todos esses atravessamentos contemporâneos que fomentam uma 
relação diferenciada do homem com o passado, com a experiência 
narrativa e com a (im)possibilidade de ter interlocutores no exercício 
de rememorar e transmitir um legado cultural.

Para dar conta de toda a amplitude que cerca as apresentações do 
envelhecimento do ponto de vista social, em nosso tempo, elegemos 
algumas temáticas abordadas em diferentes ensaios, os quais se en-
contram interligados por diversas linhas, tal qual um mapa em que 
várias cidades são conectadas por diferentes estradas. Escolhemos 
alguns destinos cujas rotas poderão nos oferecer uma cartografi a do 
envelhecimento. Um desenho composto de diversos traçados, rea-
lizados tanto no encontro com o campo de trabalho, como também 
em seu distanciamento. Em cada um desses rabiscos dos desenhos, 
foi-nos possível vislumbrar diferentes aspectos da velhice: sua cons-
trução enquanto saber especializado pela ciência, como objeto de 
intervenção do Estado, como apropriação pelo mercado capitalista, 
como possibilidades de vivência do envelhecimento pelos sujeitos, 
como objeto imerso nas conjunturas contemporâneas e tantas outras 
forças que atuaram em nosso percurso cartográfi co.

A pergunta que nos perseguiu durante todo esse percurso foi 
aquela expressa nos versos de Cecília Meireles: “Em que espelho 
fi cou perdida a minha face?”. Afi nal, se antes a velhice era silenciada, 
ignorada e escondida, hoje ela está sendo tão exposta, investigada e 
colocada em cena por múltiplas imagens e retratos, que estes chegam 
a embaralhar o olhar e a cognição de quem procura enxergá-la com 
alguma nitidez. Foram tantas as formas surpreendidas por nós em 
nossa trajetória, que precisamos nos perder no objeto para que então 
pudéssemos encontrá-lo. 


