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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conversa evocativa de um velho é sempre 
uma experiência profunda: repassada a nostalgia, 
revolta, resignação pelo desfi guramento de paisa-
gens caras, pela desaparição de entes amados, é 
semelhante a uma obra de arte. Para quem sabe 
ouvi-la é desalienadora, pois contrasta a riqueza 
e a potencialidade do homem criador de cultura 
com a mísera fi gura do consumidor atual.

Ecléa Bosi

Inventariar experiências com o grupo da terceira idade é a pos-
sibilidade de oferecer inscrições de outras narrativas e reconstruir 
as práticas que realizamos junto às ofi cinas. É recorrer à memória 
para atualizar outros sentidos aos encontros e poder vislumbrar seus 
lastros que permanecem no tempo.

Como já mencionamos, foi por meio desses quase cinco anos de 
contato com o grupo que pudemos realizar as refl exões presentes 
neste livro. O grupo que se constituiu em torno das oficinas era 
composto por presenças singulares que delineavam possibilidades de 
velhice e de terceira idade. Com faixas etárias diferentes, as pessoas 
que formaram essa grupalidade diferiam entre si: senhoras viúvas 
mais recatadas, donas de casa igualmente reclusas e tradicionais con-
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trastavam com outras que diziam ter “espírito jovem”, que gostavam 
de sair, dançar, paquerar – não com um sentimento de saudosismo de 
uma época passada da vida, mas como uma experiência de pertença às 
atualidades do mundo. Enfi m, rostos e histórias díspares que se en-
contravam semanalmente nas tardes de sexta-feira na Universidade. 

Velhice, terceira idade, melhor idade, velho, ancião, feliz idade... 
Faces e possibilidades de vivência do envelhecimento. Cartogra-
far seus contornos constituiu um desafi o ao percorrer reentrâncias 
convexas e corredores semânticos pelos quais escoam as diversas 
signifi cações. 

Durante o percurso cartográfi co, foi-nos possível entrar em con-
tato com essas materialidades da fi nitude humana e suas formas 
de expressão inscritas no tempo. Conforme pudemos observar, a 
conspiração de silêncio em torno da velhice, denunciada por Simo-
ne de Beauvoir em 1970, foi aos poucos sendo substituída por uma 
crescente produção discursiva sobre o envelhecimento na ciência, 
nas políticas públicas e no meio social. Transformada em problema, 
a velhice ganhou visibilidade por conta de uma série de fatores, mas 
a questão do envelhecimento mundial talvez tenha sido o maior 
propagador da necessidade de intervenção nessa faixa etária.

A velhice como problema social, na realidade, é uma construção 
de demandas que envolvem a visibilidade e o interesse em criar um 
objeto, a fi m de legitimar ações sobre ele. A essa demanda incitada so-
cialmente, por sua vez, somou-se um esforço no sentido de promover 
uma problemática no campo das preocupações do momento. Por con-
seguinte, mobilizaram-se atores sociais na tentativa de dar expressão 
a essas demandas, tornando-as públicas e objetos de reivindicações. 

Sendo a velhice uma categoria relativamente privada de expres-
são, as políticas públicas e a ciência, por meio da gerontologia e da 
geriatria, foram os atores mobilizados para dar visibilidade a esse 
objeto problemático. Sendo assim, a expressão das demandas da 
velhice foi institucionalizada por meio de conselhos, médicos, cien-
tistas, programas, associações etc., muitas vezes trazendo a marca 
da supressão das necessidades aprisionadas no corpo biológico, não 
no corpo político. 
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Dessa forma, o envelhecimento encontra-se inscrito em uma 
racionalidade aliada ao discurso da ciência. Sua produção vinculada 
a esses princípios biologizantes forja discursos de especialistas que 
ditam estatutos normativos de verdade sobre o que é e como deve 
ser gerida essa categoria etária. Utilizando-se de uma estratégia que 
envolve o poder de estatuto científi co, a produção discursiva da ge-
riatria e da gerontologia versa sobre um corpo biológico, em fase de 
degeneração, atentando para a necessidade de medidas de controle 
e prevenção para uma velhice na qual não haja o envelhecimento.

O discurso sobre o envelhecimento mundial, alardeado por di-
versas pesquisas desde meados do século XX, colocou em evidência 
um problema de ordem econômica. A questão da previdência e 
da saúde passou a representar um grande desafi o à administração 
governamental, uma vez que as aposentadorias e os gastos com a 
saúde da população idosa são muitas vezes onerosos para o Estado. 

É interessante notar que a partir dessa preocupação com a pro-
blemática da velhice, surge uma aliança entre a ciência e o Estado, 
no sentido de promover uma nova imagem de velhice no meio social 
por meio da gestão do envelhecimento. A revitalização da fi gura 
do idoso aconteceu graças a essa aliança, na qual a gerontologia e 
o Estado primavam por uma ideia de prevenção, seja por meio das 
práticas médicas, seja por políticas públicas.

O nascimento da terceira idade aconteceu nesse momento em que 
se buscava otimizar a fi gura do idoso, isto é, torná-lo útil à sociedade. 
Ganhando traços mais revitalizadores, o envelhecimento hoje possui 
várias faces, sendo que a terceira idade representa uma das principais, 
como uma fase intermediária entre o estágio adulto e a ancianidade, 
marcada principalmente por contornos que a apresentam como um 
período de realizações de projetos adiados ao longo da vida e de busca 
de satisfação pessoal.

O envelhecimento humano na contemporaneidade está circuns-
crito principalmente pela noção de velhice e de terceira idade. Cada 
qual apresenta atributos e características que lhe são próprios. Com 
relação à velhice, ela se inscreve em um regime de tutela, de asilo e 
isolamento na família e no meio social. Sua relação com a cidade é de-
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fi nida, muitas vezes, pela constrição de possibilidades de circulação. 
A visão que se tem sobre seu corpo caracteriza-se por um estágio de 
degenerescência, de decrepitude e doença. A ideia de velhice conecta-
se com a proximidade da morte e do pouco tempo de vida restante. 

Os atributos da terceira idade, por sua vez, estão inscritos no 
“espírito jovem”, na “feliz idade”, na busca pela autorrealização, no 
corpo saudável, produtivo e ativo. Essa categoria emergente no con-
temporâneo engendra procedimentos e aparelhos de gestão próprios, 
que possibilitam sua inscrição no cenário social e a revitalização do 
envelhecimento. Dentre outras possibilidades, podemos destacar 
a substituição dos asilos por centros de convivência, a prevenção 
às doenças e a promoção da saúde, a educação do corpo idoso com 
práticas pedagógicas de base médico-científi ca e a substituição de 
ações caritativas por estratégias mais refi nadas e efi cazes no controle 
e gestão da população. 

Enquanto objeto inscrito no mundo contemporâneo, a velhice 
mostra-nos diferentes facetas: as da miséria, do desprezo e do precon-
ceito social, da doença e da proximidade com a morte, da memória e 
do passado, da atividade e da realização, do consumidor em potencial 
e do objeto de gestão, do aposentado e do trabalhador, do avô, do 
homem... Uma face mostrada por diferentes espelhos que refl etem 
possibilidades de olhares para o rosto do envelhecimento humano. 

Nosso trabalho com idosos, conforme destacamos, foi impres-
cindível para que pudéssemos entrar em contato com esse complexo 
objeto que se apresenta como um desafi o na tentativa de compreendê-
lo e – por que não? – vivenciá-lo. Para nós, estar com esse grupo por 
tanto tempo foi uma experiência única, na qual pudemos vivenciar 
o envelhecimento e a fi nitude anunciada daqueles que participaram 
das ofi cinas e também o nosso próprio envelhecer: poder tornar-se 
terceira idade e velho ao lançar-se às experiências do humano, de per-
das, lutos, restrições e ganhos é prática que acompanha o desenrolar 
do tempo na madureza de corpos atravessados pelo signo da vida.

Este livro, que se defi ne mais como um meio do que como um 
fi m, teve como propósito cartografar e analisar o envelhecimento 
enquanto objeto inscrito no tempo e suas vicissitudes no contempo-
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râneo. As possibilidades de vivência da velhice e da terceira idade, 
conforme observamos, encontram-se inscritas em regimes de saber 
e práticas do estatuto científi co, seja pelas políticas públicas, seja 
pela medicina, as quais inscrevem o corpo em racionalidades que 
muitas vezes engessam e delimitam a experiência do envelhecer e 
da condição da fi nitude humana .

Nossas cartas das paisagens sociais do envelhecimento não se 
pretendem fi ndas nem defi nitivas. Ao término deste livro, um desafi o 
maior coloca-se à nossa frente: pensar na possibilidade do envelhecer 
para além desses domínios que mencionamos, isto é, que ele possa 
ser tomado como objeto fi losófi co, na experiência do pensamento, 
da estética e da ética na velhice, e também como objeto político de 
enfrentamento das sujeições de paradigmas dominantes. São outros 
percursos e territórios que se delineiam ao olhar do cartógrafo...


