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Prefácio

Em um estudo realizado pelo Centro de Documentação da Unati/Uerj relativo à
produção científica brasileira apenas com os trabalhos de dissertações e teses sobre o
tema terceira idade, foram observados alguns dados interessantes. A pesquisa já iden-
tificou 511 trabalhos, sendo 78% correspondentes a dissertações de mestrado e 22% a
teses de doutorado. As primeiras obras catalogadas referem-se a 7% de trabalhos
identificados na década de 70, cerca de 30% nos anos 80 e os restantes nos anos 90 e em
2000 e 2001.

Tais referências foram organizadas em duas grandes áreas: ciências sociais e
humanas (sociologia, antropologia, psicologia, serviço social, educação e comunica-
ção social) e área biomédica e saúde pública (políticas de saúde, serviços de saúde,
epidemiologia, medicina, nutrição, enfermagem e educação física). Os temas destes
trabalhos giram em torno de alguns eixos: o idoso de hoje diante do mundo urbano,
industrializado, informatizado, evocando seu passado por meio da memória, vivenciando
experiências de inúmeras transformações nos mais diversos campos da vida. O enve-
lhecimento e a velhice, em especial, são tratados por meio de representações sociais
dos próprios idosos, de seus familiares, de cuidadores e de profissionais de saúde. Os
pontos de reflexão se concentram na identidade, no sentido existencial, na personalida-
de e na auto-estima. Como aspectos mais específicos, aparecem de forma recorrente a
perspectiva feminina no envelhecimento, com destaque para a sexualidade, a menopau-
sa, a solidão, o uso de medicamentos e alguns agravos à saúde.

A maioria quase absoluta da produção, independentemente do enfoque – desde
aqueles de abordagem mais estereotipada e marcada pelos rótulos dominantes, em que
o envelhecimento é um problema de Estado ou de saúde, e, portanto, deve ser regulado
e tratado, até aqueles que reservam um espaço de reflexão e ações alternativas para este
segmento etário da população, reconhecendo as perdas sem, no entanto, nunca tratar
estes fatos tristes como sinônimo da velhice –, não incorpora uma dimensão que julgo
contemporânea e de necessária reflexão. Existe pouca visão futurista, na qual profun-
das transformações sociais se fazem presentes, conseqüência não apenas da ampliação
numérica dos idosos na sociedade, mas particularmente das mudanças biológicas com
a ampliação dos conhecimentos da engenharia genética, o que mudará não apenas os
indicadores demográficos, mas também a expectativa de vida, e, principalmente, a ex-
tensão do limite do tempo de vida, ou o relógio biológico.

Apesar da discussão da compressão da morbidade – termo cunhado por Fries
(1981), que significa desenvolver estratégias que visem a levar a vida para o limiar mais
próximo possível do limite máximo da espécie humana – ter sido introduzida na área de
gerontologia a partir dos anos 80, essa perspectiva ainda é bastante tímida. Nos dias
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atuais, o relógio biológico da espécie humana atinge entre 90 e 95 anos; estes valores
são aceitos por vários estudiosos, mas nas próximas décadas é possível que o relógio
biológico se amplie, alcançando de 120 a 130 anos.

O desafio que agora se coloca é o início da delimitação de cenários nos quais os
avanços da genética e da biotecnologia permitirão ao ser humano alcançar os 120 a 130
anos de forma independente, livre de doenças, com a expectativa de vida atingindo o
limite biológico máximo.

As transformações serão fantásticas, e elas estão muito próximas. Teremos indiví-
duos se aposentando aos 60 anos e iniciando um novo ciclo de trabalho por mais 30 ou 40
anos. Na área da educação, teremos possivelmente formação profissional e cursos uni-
versitários especificamente para cidadãos de mais de 60 anos. A ampliação da relação
mulheres versus homens na sociedade será ainda maior, e suas conseqüências ainda
pouco projetadas. Os novos medicamentos poderão debelar muitas mortes hoje impossí-
veis de serem evitadas, mas a grande mudança, devido aos avanços dos fármacos, será
realizada certamente no aspecto da sexualidade com a introdução dos novos medicamen-
tos que permitirão uma vida sexual por mais 50 ou 60 anos em relação ao padrão atual.
Possivelmente, teremos, em um futuro próximo, famílias com cinco ou seis gerações,
muitas delas com várias gerações desempregadas, devido ao processo de globalização, e
os mais idosos do clã sendo o grande sustentáculo, pelo fato de possuírem uma aposen-
tadoria e terem conseguido uma nova reinserção no mercado de trabalho.

A produção cientifica brasileira, conforme o estudo realizado pela Unati se con-
centra basicamente na área das políticas de saúde, da medicina ou do campo
comportamental. Estudos que visem a entender os rótulos que a sociedade quer impor
a este grupo etário, como os desvendados por este livro, são de fundamental importân-
cia para podermos pensar no novo idoso das próximas décadas. Nosso desafio atual, e
aí reside a importância dessa coletânea, é entender de forma correta o idoso de hoje para
então podermos traçar os cenários das importantes transformações que se avizinham.
A constatação que o estudo da Unati aponta é que a produção cientifica brasileira se
amplia em termos numéricos, mas que ainda carece de uma reflexão mais qualificada e
aguçada. Este livro poderá abrir alguns caminhos para os novos pesquisadores que
invertam a estatística da atual produção científica brasileira, muito centrada em um
conhecimento medicalizante, estigmatizante, normalizadora e pouco inovadora. Ao se
questionar o que foi produzido na área, e eu sou um destes autores, não estou queren-
do desqualificar a produção brasileira vigente, apenas sinalizo a necessidade de se
explorarem novos horizontes, com base em projeções já bem configuradas e que estão
bem mais próximas de se tornarem realidade.
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