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INTRODUÇÃO

Provavelmente, a maior parte dos estudos sobre o envelhecimento e a velhice,
pelo menos no Brasil, refere-se ao campo da saúde e áreas correlatas. Ao mesmo tempo,
a impressão que tenho é de que se fala ainda pouco sobre processos testados, resulta-
dos de pesquisa, e não se chega a um nível suficiente de concretude, nem se alcança o
ângulo de conexão com os ‘envelhecentes’. A sensação é de encontrar neles corpos
classificatoriamente naturais, ao mesmo tempo simbolicamente descorporificados e
mudos. Certamente por isso, a promessa de algo novo é a sensação que me proporciona
uma oficina de antropologia, saúde e envelhecimento.

Que posso oferecer nela? Reflexões resultantes de estudos e pesquisas, empreen-
didos nos últimos seis anos, sobre esse heterogêneo segmento social que são os idosos.
Teoricamente, essa heterogeneidade remete necessariamente a uma definição de catego-
rias de análise mais determinantes e elucidativas nos sistemas de relações sociais –
gênero, idade/geração e classe social – em suas especificidades e também mútuas articu-
lações. Há, ainda, outras que remetem diretamente ao âmbito dos modos de vida, interes-
se central nos projetos, tais como vivências, experiências e representações.

No que concerne à metodologia, trabalhei em anos anteriores na documentação
e na análise das atividades, em programas ou grupos ‘de convivência’, de idosos
‘jovens’ (até 75 anos), de ambos os sexos e diferentes classes sociais, em Salvador, com
atenção tanto aos modos de vida das pessoas como às propostas de organização dos
grupos e à forma como os idosos se situam neles.

Foram quatro diferentes tipos de grupos: três organizados e um altamente infor-
mal. Um congregando pessoas de camadas médias e altas da sociedade; os outros
reunindo idosos das classes populares.

Esses grupos, em suas atividades e pausas entre elas, também constituíram o
foco de observação direta, participante quando houve a possibilidade, com registros
em diário de campo, além de longas entrevistas individuais feitas nos locais dos encon-
tros, em número próximo de cem.
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No momento, em outro projeto, acompanho, num movimento exploratório, os
mais velhos, com idades em geral muito superiores a 80 – agora individualmente, em
suas casas, onde a observação e as entrevistas estão sendo feitas. Homens e mulheres
de diversos estratos sociais. O trabalho ampliou-se no segundo semestre de 2001, para
permitir uma base comparativa entre a condição social e existencial dos mais ‘jovens’ e
a dos de idade mais avançada e, se possível, quebrar um pouco do mistério que cerca os
muito velhos.

VELHICE, NATUREZA E CULTURA

Da mesma forma como sempre as mulheres foram ligadas à ‘natureza’, como
forma de dominação e controle – e toda a fase inicial do feminismo dos anos 60/70 foi um
enorme movimento de esclarecimento e recusa a esse determinismo bioideológico –,
assim ainda é feito com ‘os velhos’. Mas de maneira diferente – e pior. É como se eles
estivessem numa dimensão não produtiva e terminal da natureza – resíduos da nature-
za, objetos de necessário descarte. Não se reproduzem mais, não produzem trabalho e
bens materiais (ou não se permite que produzam, segundo os cânones do capitalismo).
Em suma, não reproduziriam a sociedade. Portanto, ‘não pertencem’ a ela. Até o ponto
da análise de Birman (1995:43), “este lugar impossível que a modernidade ocidental
construiu para a velhice, (...) [onde] a individualidade deixa de existir”.

A modernidade capitalista construiu uma visão segmentar das idades: periodiza
as gerações, constrói e ‘desconstrói’ ‘idades’, quase a cada século inventa mais uma.
Primeiramente a infância e a juventude, no pré-capitalismo socialmente indiferenciadas
da idade adulta (Ariès, 1978); bem mais recentemente (década de 60), inventa uma
‘terceira idade’, inserção de um novo período entre a maturidade e a velhice, ao mesmo
tempo negação desta (Lenoir, 1979).

Em seguida, logo reconhecida a incapacidade de dar conta da atual longevidade
dos mais velhos, talvez afastada da imagem, atualmente idealizada, dos idosos dinâ-
micos e alegres dos grupos de ‘terceira idade’, inventa-se uma inescapável ‘quarta
idade’, prenunciadora ainda de uma quinta... E estas, quase ninguém quer estudar
ou conhecer...1

Entretanto, a ainda majoritária terceira idade começa a ser muito lucrativa para
uma série de organizadores/gestores de atividades, produtos e serviços para esta
faixa etária – que, entre programas de lazer que incluem cursos, festas e viagens para
uma ‘velhice saudável’, “põem em circulação o dinheiro dos velhos” – como expres-
sou, de modo severo, Ariès (1993:53) – mas, contraditoriamente (e felizmente) põem
também em circulação social os próprios velhos, grande parte deles ‘sem lugar’ na
sociedade contemporânea. Repõem-nos, porém, nos interstícios dela (Britto da Motta,
1998, 1999b). E ao mesmo tempo deixam neles a sensação de estar mais vivos e, às
vezes, alegres.

No cotidiano, entretanto, as ‘idades’ ainda são percebidas principalmente como
parte do passar do tempo, mimetizando como duração e ritmo os ciclos da natureza e as
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estações, o que é expresso no corpo das pessoas. Diz-se completar ‘quinze primave-
ras’, estar ‘na flor da idade’ ou ‘ainda viçosa aos 50 anos’, ‘bem conservado(a)’, ‘no
inverno da vida’ etc. Expressa-se um tempo ‘da natureza’ em trajetórias pelo mundo da
cultura no capitalismo.

Se a atuação do indivíduo deixa de corresponder à classificação bioetária soci-
almente esperada, dá-se um ‘escândalo lógico’ e, adiante, o ‘infrator’ será punido. Com
remissões de cruel mau gosto, como “está conservado(a) em formol”, com o ridículo
(“velhas peruas”) ou a censura. A própria literatura veicula imagens cruéis da velhice,
especialmente a das mulheres. García Márquez (1987:317) é um exemplo, num livro que
fala de amor:

Os homens floresciam numa espécie de juventude outonal, pareciam mais dig-
nos com as primeiras cãs, se tornavam engenhosos e sedutores, (...) enquanto
que suas murchas esposas tinham que se aferrar ao braço deles, para não
tropeçarem até na própria sombra.

Repare-se nas metáforas sazonais e no ‘castigo’, que é sempre diferente segun-
do o sexo/gênero: “Poucos anos depois, no entanto, os maridos despencavam (...) no
precipício de uma velhice infame do corpo e da alma...” (García Márquez, 1987:317).

O livro inteiro é, na verdade, um libelo contra a velhice, como destruidora do
corpo e da ‘alma’. O personagem médico, de forma escondida e inútil, leva adiante sua
luta pessoal:

Levantava-se com os primeiros galos, e a essa hora começava a tomar seus
remédios secretos: brometo de potássio para levantar o ânimo, salicilatos para
as dores dos ossos em tempo de chuva, gotas de cravagem de centeio para as
vertigens, beladona para o bom dormir. Tomava alguma coisa a cada hora,
sempre às escondidas, porque em sua longa vida de médico e mestre foi sempre
contrário a receitar paliativos para a velhice: achava mais fácil suportar as
dores alheias que as próprias. (García Márquez, 1987:321)

A referência à imagem do corpo, no entanto, pode ser a mais dura:

Atreveu-se a explorar com a ponta dos dedos seu pescoço flácido, o peito
encouraçado de varetas, as cadeiras de ossos carcomidos, as coxas de corça
velha... Tinha os ombros enrugados, os seios caídos, e as costelas forradas de
um pelame pálido e frio como o de uma rã. (García Márquez, 1987:417)

É evidente que essa aproximação desmesurada que se faz do velho com a natu-
reza não corresponde a uma integração social/natural ou a uma superação da dicotomia
corpo/espírito da cultura ocidental, mas, ao contrário, a um alargamento de fosso que
torna a ‘natureza’ ‘unipresente’ e ‘final’.

A cultura, no entanto, também está inscrita no corpo, ao mesmo tempo
condicionando e transformando a natureza. Não atua, sabemos, de modo homogêneo no
interior de uma sociedade e em determinado período histórico. É conformada por deter-
minados sistemas de relações sociais em seus modos de realização, que se constituem,
ao mesmo tempo, em dimensões básicas da vida social e da sua análise, como as
relações de classe, de gênero e entre as gerações (Britto da Motta, 1999a).
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Por isso, os corpos, além de sua forma e ‘natureza’ humana, diferenciam-se em
cada período histórico no seu existir biossocial – como corpos de homem ou de mulher,
de jovem ou de velho – e de classe social, com diferentes práticas.

Boltanski analisa, como expressão geral, o corpo em sua percepção e uso con-
forme a situação de classe:

À medida que se sobe na hierarquia social, que cresce o nível de instrução e que
decresce correlativamente e progressivamente o volume de trabalho manual em
favor do trabalho intelectual, o sistema de regras que regem a relação dos
indivíduos com o corpo também se modifica: quando sua atividade profissional
é essencialmente uma atividade intelectual, não exigindo nem força nem compe-
tência física particulares, os agentes sociais tendem primeiramente a estabelecer
uma relação consciente com o corpo e a treinar sistematicamente a percepção de
suas sensações físicas e a expressão de suas sensações... (Boltanski, 1979:168)

Esse autor analisa também um aspecto interessante – mas ainda motivo de
muita discussão – da situação de gênero: as mulheres, que teriam “um consumo
médico maior do que os homens”, consomem também mais produtos farmacêuticos;
queixam-se mais do que os homens de perturbações digestivas, “dores indeterminadas”,
enxaquecas e outras “doenças vagas”; “escutam-se mais do que eles, da mesma manei-
ra que os membros das classes superiores se escutam mais facilmente que os membros
das classes populares e mantêm, mais freqüentemente do que os homens, uma relação
sensitiva com o corpo” (Boltanski, 1979:174).

Há, entretanto, outras dimensões ou nuances das relações sociais e ligadas não
apenas ao gênero, que não podem ser analisadas mais amplamente senão como rela-
ções e socializações ligadas ao poder social – são, sobretudo, as idades/gerações. No
exercício desses mecanismos de poder social (Bourdieu, 1983), constroem-se precon-
ceitos que têm mais diretamente a ver com a disputa, entre as idades, pelos postos de
trabalho no mercado, mas também, e em outro extremo, com a aversão possível aos que,
já mais velhos, não possam manter as competências sociais de controle corporal:
“Degrees of loss impair the capacity to be counted as a competent adult...” (Featherstone,
1991:376) e, não por último, o medo ou recusa à idéia de morte... E de quem, em princípio,
está mais perto dela (Britto da Motta, 1998).

Todos esses diferenciais referem-se, evidentemente, aos corpos em suas múlti-
plas manifestações ou expressões: linguagem, apresentação física (roupas, penteados,
pintura, adereços), gestos etc.

O ‘gestual humano’, por exemplo, como ação biocultural – postura do corpo e
meio de comunicação instantânea –, é particularmente diferente segundo idades e gera-
ções. No caso dos idosos, isso é enfatizado; o comportamento corporal é demandado
de fora, para que se coadune com o modelo cristalizado do preconceito social. Deles
não se espera vigor, leveza nem dinamismo. Até os próprios velhos entram nesse ageism,
embora, atualmente, cada vez mais resistam a ele. Maria Pureza, de 61 anos, participante
de uma associação de bairro, define ‘velho’ segundo esse modelo tradicional e por isso
não se reconhece nele:
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Velho é uma pessoa que anda assim... [Curva o corpo.] Eu sou uma mulher de
idade. [Endireita o corpo, olhando para a frente.]

Osvaldo, 62 anos, de uma faculdade da terceira idade, reage:

Encontramos barreiras impostas pela própria sociedade, que diz que você já está
velho para determinadas coisas. Você não pode brincar ou ter expressões corpo-
rais, que logo dizem: ‘Que velho gaiato!’ ‘Isso não é coisa de velho!’

Às vezes as pessoas fazem concessões e expressam um esteticismo abstrato, co-
mentando a beleza de um rosto “marcado pelo tempo”, “um pergaminho”. Mas ninguém
quer ter essa ‘beleza’, essa aparência associada ao desgaste e à proximidade da morte.

No imaginário social, o envelhecimento é um processo que concerne à marcação
da ‘idade’ como algo que se refere à ‘natureza’, e que se desenrola como desgaste,
limitações crescentes e perdas, físicas e de papéis sociais, em trajetória que finda com a
morte. Não se costuma pensar em nenhum bem; quando muito, alguma experiência.
Nenhum ganho, nessa ‘viagem ladeira abaixo’.

As perdas são tratadas principalmente como problemas de saúde, expressas em
grande parte na aparência do corpo, pelo sentimento em relação a ele e ao que lhe
acontece: enrugamento, encolhimento, descoramento dos cabelos, ‘enfeiamento’, re-
flexos mais lentos, menos agilidade... Mas são expressas muito mais pelos outros do
que pelos próprios velhos.

Há, naturalmente, da parte dos próprios idosos, a clara percepção desse proces-
so – tanto o do corpo como o da reação social a ele. Existem queixas, moderadamente,
ou a referência à ‘normalidade’ do que acontece, principalmente em relação a dores – na
coluna, nas pernas, ‘nos quartos’, nos braços... Há, também, quase uma ‘naturalidade’
sobre isso, e não apenas nas classes populares, entre os menos assistidos. O ator Paulo
Autran, em recente entrevista a um programa de televisão e em meio a animados comen-
tários sobre seu mais novo trabalho, definiu: “Ser velho é sentir uma dor a cada dia”.

Essas referências à dor ou a problemas de saúde, nas entrevistas que fiz, são
sempre matizadas por um certo fair-play, uma ‘filosofia do cotidiano’ – ‘isso é da velhice’
– que alcança até o limite da ambigüidade. Vejam-se D. Marta, 72 anos, e o Sr. Manoel, 73.
São ativos e participam de grupos de idosos. Eles falam sobre o sentimento da ‘idade’:

Eu quase morri, e vivi. Depois tomei muito remédio. Agora me acho feliz da vida.
Não fico mais doente, só gripe. O que me ataca mais é a coluna. (D. Marta)

Eu senti e sinto, cada dia mais. A gente sente aquele desânimo no corpo. Eu me
sinto tão alegre que não pensei que ia viver tanto. (Sr. Manoel)

Surpreendentemente, os de idade mais avançada também não têm grandes quei-
xas. Mesmo o Sr. Pedro, com 100 anos e uma perna quebrada, conta que viveu bem e é
feliz. D. Brígida revela que só se deu conta da ‘idade’ aos 95 anos, quando começou a
ter tonturas. Até então, trabalhava com a enxada. Curiosamente, a que relata mais
sintomas é a vigorosa e incansável D. Lalu:

A gente sente dores nos braços, na coluna, a pressão vai ficando alta, dores nas
pernas, a gente sente que é uma droga!
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Deu-me a impressão de que falava não por si, mas por um coletivo. Suas pala-
vras pareciam bem distanciadas das minhas anotações no diário de campo, porque, ao
conhecê-la, eu havia anotado: “É uma senhora de ótimo porte, aparentando bem menos
que os seus 86 anos”. E ao fim do dia que passei em sua casa:

Saímos, logo depois do almoço, para a gruta, onde ela vai cerca de duas vezes por
dia. É um percurso razoavelmente longo e enladeirado, muitos sobe-e-desce, que ela
percorreu bem, andando na frente, sem demonstrar qualquer cansaço, enquanto os
mais moços ficavam de fôlego curto e pernas, em alguns momentos, reclamando...

Que resistência têm os idosos diante dos limites e perdas? Por um lado, essa
naturalidade assinalada e, por outro, uma dissociação até certo ponto confortadora:

As pessoas, principalmente as das classes populares, estão sempre diferencian-
do corpo e mente, corpo e sentimentos, atordoadas pelo fato de que as perdas e
limitações se dão primeiro na aparência e pequenas diminuições de possibilida-
des físico/funcionais do corpo, enquanto ‘por dentro eu ainda sou a mesma’.

São muitos os depoimentos desse teor nas minhas pesquisas. Vários outros são
relatados por Beauvoir (1980), como também reunidos por Featherstone (1991), que
propõe a expressão ‘máscara do envelhecimento’ (mask of ageing) para ilustrar uma
situação e um sentimento, muito generalizados, de se ter uma espécie de máscara im-
posta ao corpo que esconderia a identidade mais profunda da pessoa, a qual continu-
aria sendo essencialmente a mesma da juventude.

Um depoimento especialmente expressivo de tal estranhamento foi recolhido,
ainda por Featherstone, do escritor inglês J. B. Priestley, aos 79 anos:

É como se, descendo a Avenida Shaftesbury como um homem jovem, eu fosse
subitamente raptado, arrastado para um teatro e obrigado a receber o cabelo
grisalho, as rugas e outras características da velhice, e empurrado para o palco.
Atrás da aparência da idade eu sou a mesma pessoa, com os mesmos pensamen-
tos de quando eu era mais jovem. (Featherstone, 1991:379)2

Esse sentimento, nada incomum, demonstra bem a dificuldade de construção
da identidade de velho. Se a formação das identidades de idade ou de geração já é
difícil, porque são condições mutáveis rapidamente no tempo – a cada ano se tem
uma nova idade; a cada dez ou vinte anos se é classificado numa outra geração (Britto
da Motta,1999a) –, pior a fixação da identidade de velho, porque indesejada e dúplice,
ou ambígua, principalmente quando referida ao corpo: a aparência ‘desgastada’, seu
funcionamento não totalmente sincronizado e a mente – ou a essência dos sentimen-
tos – ‘jovem’.

Um equilíbrio difícil, que me leva a propor ampliar a enunciação de Ferreira,
segundo quem “É no campo relacional que se estabelecem os limites entre juventude e
velhice (...) Pensar-se a si próprio é, na velhice, um duplo exercício, pois à medida que o
sujeito se define, o faz por contraste com o outro” (Ferreira 1995:429). Diria eu: também
com aquele ‘outro’ que é o seu eu jovem.

Curiosamente, é também o recurso à máscara, desta vez ‘da juventude’, que
encontro expresso na experiência de campo, quando uma mulher relata, indignada, o
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repetido abuso, por parte dos motoristas de ônibus, em Salvador, de não pararem no
ponto quando quem nele está é um idoso.

Queria ter uma máscara, uma máscara de jovem, para que ele parasse. Aí [acom-
panha a fala com os gestos] eu retirava a máscara e lhe ‘dava’ língua...

É ainda Featherstone (1994:50) que, em outro trabalho, lembra que “a constru-
ção das identidades depende da construção das imagens do corpo”.

Fecha-se o ciclo...

No campo científico, as expressões podem não ser muito diferentes daquelas do
cotidiano. Os corpos são, cada vez mais, loteados pelas especialidades médicas e afins,
segundo aparelhos e sistemas fisiológicos... E idades. O corpo dos velhos é o corpo
‘diferente’, comparado – em desvantagem – com o modelo de corpo e beleza jovens
vigente na sociedade, manipulável para se aproximar deste. Uma série de profissionais
cuida desse aspecto: ‘alimentação saudável’, exercícios físicos, ainda mais eficazes se
realizados ‘sob orientação especializada’ em academias ou com um personal trainer,
dança de salão, moda mais jovem etc.

Também é objeto de atenção e especulação o fato de que não se envelhece de
modo homogêneo, nem de vez (Britto da Motta, 1998). Dalva, uma senhora que se aproxi-
mava dos 60 anos, colecionou, sempre com sentimento de estranheza, esse rol modelar de
segmentadas considerações médicas sobre seu corpo, num período de três anos:

Que beleza! Seu joelho tem 20 anos! (Ortopedista olhando, encantado, uma
radiografia)

Sua mama! A senhora já fez plástica? Não? Mas está muito bem! (Primeiro
ginecologista)

Sua mama é de uma mulher de 40 anos! (Segundo ginecologista)

Sua tensão é de broto! A vagina... tem sua idade. Seria bom fazer reposição
hormonal... (Terceiro ginecologista)

Claramente saudável, ainda assim não escapou da projeção do modelo da juven-
tude, do traçado da trajetória cronológica, nem da sugestão de intervenção também
‘adequada’ à idade.

Contudo, essa percepção segmentada não é simplesmente ‘pós-moderna’, social
e sem motivação existencial direta. A vida é curta e as mudanças corporais se proces-
sam rapidamente, por isso, há sempre um sentimento de brusquidão na (auto)percepção
do envelhecimento. Ao mesmo tempo, o envelhecimento, como anteriormente mencio-
nado, não se processa de modo homogêneo – nem cronológica, nem física, nem emoci-
onalmente (Debert, 1988; Britto da Motta, 1998). Há sempre partes, órgãos ou funções
do corpo que se mantêm muito mais ‘jovens’, ‘conservados’ ou sadios do que outros.
Assim como no terreno dos sentimentos e das representações, “a velhice nunca é um
fato total. Ninguém se sente velho em todas as situações” (Debert, 1988:62). Nem diante
de todos os projetos. A literatura tem a clara percepção disso, que Marina Colasanti
expressa na dimensão do poema:
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Pensei entrar na velhice
por inteiro
como um barco ou um cavalo
Mas me surpreendo
jovem, velha e madura
ao mesmo tempo.
(Colasanti, 1994:106)

D. Georgina, de uma associação de moradores, também afirma, poeticamente:

Nem me lembro que tô velha. Chego no espelho, vejo minha cabeça [branca],
minhas pelanca, mas por dentro eu converso com as meninas da minha rua.

O maior aliado do preconceito contra os velhos pode vir, mesmo, das assertivas
e prescrições ‘científicas’. Se por um lado há o discurso teórico de médicos mais lúcidos
de que velhice não é doença; se Veras (1994), por exemplo, afirma ter encontrado, em
sua pesquisa no Rio de Janeiro, uma população idosa em que mais de 80% são saudá-
veis; por outro lado, encontra-se, a cada passo, o discurso explícito da doença ou da(s)
perda(s) como próprias da velhice. Sugerido, ou posto de fora, é incorporado
freqüentemente pelos idosos como expectativa de processo ou até acontecimento
inarredável. Gomes (1997) fez ilustrativo estudo de uma situação dessas, com idosos
atendidos em um ambulatório de geriatria, em Salvador.

Todos referiam-se à ‘perda da memória’, mas nenhum apresentava distúrbios
orgânicos que justificassem a queixa. A pesquisa revelou a expectativa medrosa do
esquecimento como ‘normal’ na velhice, até o ponto de nenhuma falha, nenhum esque-
cimento, comum em qualquer idade, poder passar com tranqüilidade. Trabalhos em
grupo, jogos e exercícios mnemônicos devolveram muito da autoconfiança perdida.

Não se pretende ignorar as diferenças fisiológicas reais do corpo do idoso, em
comparação com o dos jovens, mas não raro se exageram as diferenças, que nem sempre
pesam muito para o negativo. Em participação observante em oficina ‘para a terceira
idade’ na Escola de Dança da UFBa, acompanhei, durante um mês de férias, outro
experimento bem-sucedido – no qual, como costuma acontecer nos grupos, os homens
não estavam. Vi os agradecimentos e o suave chorar de saudade de uma convivência e
um trabalho estimulantes, em que fora possível a descoberta de que o corpo respondia
a movimentos de que já não se julgavam capazes. E não por enfermidade, mas porque
era a expectativa ‘normal’.

O velho – e seu corpo – é também visto como desvalido, eterna clientela para as
técnicas da assistência social. Embora comece a mudar esse tipo de atitude, dela ainda
se encontram expressões flagrantes e fortes, até no campo educacional, freqüentemente
informado por preceitos da gerontologia, a exemplo da Proposta para a Universidade
da Terceira Idade da PUCCamp. Se aí o idoso já não aparece como desvalido, mas
como alguém capaz de participar da sociedade, ao mesmo tempo o perfil traçado é, mais
que tradicional, desanimador: “discriminado, inativo, vivendo em condições precárias e
situação de perda” (PUCCamp, 1991:11). O que tem sido também, por muito tempo, o
discurso do Estado e dos criadores e gestores das políticas públicas, muitos deles
também gerontólogos.
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Pesquisa realizada em Campinas por Guerrero (1994) sobre a referida ‘universi-
dade’ chega, entretanto, a conclusões bem mais otimistas:

A Universidade para a 3a Idade mobiliza um público que se apresenta como
muito ativo. (...) Estamos muito distantes do idoso em crise, solitário, inativo,
vivendo em condições precárias (...) tal como (...) é tratado na Proposta de Ação
[da PUCCamp]... (Guerrero, 1994:50)

Nas próprias ciências sociais, em pioneiros trabalhos sobre a velhice, ainda se
pontuou essa desvalia, mesmo no belo e profundo estudo de Ecléa Bosi: “A mulher, o
negro, combatem pelos seus direitos, mas o velho não tem armas. Nós é que temos de
lutar por ele” (Bosi, 1987:39).

Diante de perspectivas desse tipo, os velhos não teriam qualquer dinamismo ou
poder. Sequer gestão do próprio corpo.

Mas o momento, agora, começa a ser outro. Há todo um processo de mudança
em curso, como já estamos vendo.

De forma nada surpreendente, as referências ao envelhecimento e ao corpo são,
ainda quando não explícitas, feitas sobretudo às mulheres. Não apenas porque, do
ponto de vista da idade, no curso da vida, elas vão-se tornando bem mais numerosas
que os homens (60% a 80% da população idosa, dependendo do estágio de envelheci-
mento e do país em questão e apesar de o estresse contemporâneo contribuir para
aproximar essas cifras), mas principalmente porque do ponto de vista do gênero as
mulheres sempre foram, tradicionalmente, avaliadas pela aparência física e pela capaci-
dade reprodutiva. Em suma, pelo estado do seu corpo: pela beleza que possa exercer
atração, pela saúde que permita reproduzir, pela docilidade de um corpo que se deixe
moldar para tudo isso e também pela domesticidade, objeto permanente de gestão
social. Na velhice, muitos desses circuitos se perdem e elas se sentem, declaradamente,
mais livres (Britto da Motta, 1997, 1998) (embora, na sociedade de consumo, eles retornem,
tentem retornar à consideração e à ação dos ‘especialistas’).

Se é verdade que as novas gerações já começam a ter diferentes vivências
sociais – do corpo mais livre à experiência amarga e prematura da ‘inatividade’, do
desemprego –, os corpos de quem tem mais idade estão ainda mais diretamente manipu-
lados pelas estranhas estruturas da reprodução capitalista – descartados como força
de trabalho e pretensamente dessexuados, mas teimosamente sexuados; trabalhando
(às vezes não reconhecidamente) e movimentando-se, hoje resistem.

Movimentam-se, homens e mulheres, em sentidos diferenciados, conforme suas
trajetórias de vida: os homens, para o lazer e o ‘descanso’ (Britto da Motta, 1997) ou, em
bem menor número, para atividades públicas políticas, principalmente o movimento dos
aposentados (Pereira et al., 1992; Simões, 1994); as mulheres, para atividades de mais
clara liberação existencial, de lazer e cultura (Debert, 1994; Britto da Motta, 1998). Mas
todos tendo, em comum, a intensificação ou retomada de uma universalmente desejada
sociabilidade (Britto da Motta, 1999b; Peixoto, 1997).

Nesse movimentar-se, seu uso do corpo é retomado em bases mais plenas.
Numa aparente contradição, saem do aprisionamento da ‘natureza’ socialmente (im)posta
para – aí, sim! – usarem, ou pelo menos representarem, o corpo de maneira mais natural
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ou – até o ponto em que a cultura ocidental permita – menos fragmentada: andam,
dançam, alegram-se (Britto da Motta, 1997).

Mas em novo processo contraditório, são também instados a submeter o corpo às
já referidas ‘técnicas corporais’ (Mauss, 1974) de ginástica e ‘alimentação adequada’ para
alcançar uma ‘velhice sadia’... e uma participação privilegiada no mercado de consumo.

Curiosamente, as especialidades médicas e afins que haviam realizado o já refe-
rido ‘loteamento’ do corpo das pessoas vêm retomando um movimento de ação total
sobre esses corpos – não pelo simples retorno do clínico, cuja falta sempre se lamentou,
mas, de maneira abarcante, pelo ramo mais recente da geriatria – a qual, aliás, se duplica
como espécie de clínica geral, não apenas com freqüência crescente, mas sobretudo
porque se espraia em espesso ‘receituário’ para se viver a velhice ‘com qualidade’ e
com tanto zelo que preconiza as primeiras visitas a partir dos 35 anos... Receituário
que vem gerando uma expectativa social compressora sobre os que ‘não obedecem’, que
deveriam sentir-se culpados por estar perdendo a oportunidade de se ‘prevenir’ do
envelhecimento, pois hoje, mais do que nunca, ‘só é velho quem quer’...

Há, entretanto, experiências pedagógicas valiosas com idosos, visando a con-
trabalançar as técnicas de dominação social, como assinalaram Lobato e Mendes (1993),
na Escola de Dança da UFBa, ao encontrarem os corpos dos velhos, principalmente de
velhas, ‘fragmentados’ pela imagem social de recusa a eles. Depondo sobre esse exer-
cício reconstrutor, Lobato (1993) detalhou em entrevista:

Com os jovens, se trabalha do corpo inteiro para as partes. Com as idosas, que
perdem a imagem do corpo como um todo, por causa da reação da sociedade, se
fez o caminho inverso: partimos da parte para o todo; partimos das extremida-
des. Primeiro os pés, porque pisam e sustentam o corpo, e em seguida as mãos,
muito usadas no trabalho.

Os homens não se interessam em participar desses trabalhos, informou Lobato.
Preferem reunir-se em outros lugares e atividades, como evidenciou a pesquisa. E em
um desses lugares vamos encontrá-los.

Em uma praça de um bairro periférico de Salvador, como em muitas outras praças
da cidade, reúne-se diariamente um grupo de homens idosos, quase todos aposenta-
dos, para conversar e ver o movimento dos passantes. Ouvi-los é uma oportunidade
privilegiada de checar ou superar noções preconcebidas a respeito dos velhos. Num
dos bancos dessa praça, jovens pintaram a frase: “Cuidado: banco do pau mole”. Os
idosos fazem piadas com quem se senta lá (até com o jovem entrevistador da nossa
equipe), sem aparentemente estarem preocupados com a pecha, mas nas suas falas,
dentro e fora das entrevistas, demonstram estar muito voltados para o sexual (Ribeiro
Júnior, 1995). Com alguma tristeza e risos compensatórios, falam sobre as mulheres que
já não conseguem conquistar (“Me respeita, velho”) como perda. Medem, ainda, suas
possibilidades, talvez ampliando-as um pouco:

Sexualmente, dá para três vezes por semana; quando tá jovem, ele quer todo dia.
(Antônio, 68 anos)

Referem-se, também, à vida dos outros:
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A mulher daquele ali [aponta] disse: ‘Tem mais de cinco anos que não ‘dorme’
comigo’.

Criticam os companheiros, mas também as mulheres:

O homem, na velhice... se encolhe muito. A mulher quer se ‘espalhar’, mas não
pode. A mulher não se acha velha, fica falando para os outros que os maridos não
dão pra nada...

João, 58 anos, vendo a moça bonita que passa, ri:

Ser velho é isso. Só fica olhando.

As idosas, fiéis à trajetória feminina tradicional, costumam silenciar sobre sua
sexualidade. Claro, se antes era tabu, se não tinham o hábito dessa confidência, por que
se sentiriam à vontade agora?

Instadas a falar, suas declarações são de renúncia ou desesperança:

Eu sou uma senhora de idade, fico no meu lugar. (Maria Pureza, 61 anos)

Já sei o gosto, já me agradei. Mas meu marido era muito ciumento. (...) Eu quero
é poder me divertir... (Augusta, 92 anos)

Hoje eu já tô velha, ninguém olha. (Matilde, 72 anos)

Quando admitem o impulso sexual vivo, freqüentemente o remetem aos laços
(indissolúveis até na morte) do casamento:

Se meu velho estivesse vivo, eu estaria funcionando. (Hercília, 85 anos)

É raro este tipo de comentário:

Os homens velhos, em relação ao sexo, estão ‘pimba’. Já a mulher, mesmo de
bengala, sente prazer e não nega fogo nunca. (Nadir, 75 anos)

Percebe-se, nas próprias citações, o lugar afetivo-social de onde falam os repre-
sentantes de cada gênero, correspondendo às expectativas sociais que sempre houve
em relação a eles ou nunca houve em relação a elas. Os homens falam da preocupação
com o desempenho e a liberação do prazer. As mulheres, da cobrança de ‘seriedade’; do
alívio em relação ao marido autoritário, a ponto de não desejar outro e até abdicar da
vida sexual; ou simplesmente do desejo de uma liberdade antes nunca experimentada;
ou, enfim, da situação, extrema e sempre lamentada, de não ser desejada sequer pelos
homens da sua própria geração.

No ‘inverno’ da vida, os homens ainda tentam (re)produzir ‘tempestades’ afetivo-
sexuais; as mulheres silenciam ou ‘congelam’ ciosamente (ou cansadas, pelo muito que
foram manipuladas em sua trajetória de vida) a sexualidade; a ‘platéia’ acha graça (afi-
nal, ‘quem gosta de velho é reumatismo’).

Agora estamos, finalmente, no limiar de um reconhecimento social dos idosos,
seja por uma imagem social de dinamismo que eles vêm construindo, seja pela sua
participação em grupos (Britto da Motta, 1999a), seja pela constante visibilidade a eles
dada pela imprensa. Entretanto, ainda que estejam progredindo muito, continuam pou-
co inseridos nos grandes circuitos das relações sociais. São ainda, como expressou
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Birman (1995:43), “sujeito em suspensão”. Na expectativa de um lugar que possa ser
novo e mais satisfatório e que dependerá precipuamente da consolidação de uma iden-
tidade coletiva de idosos que apenas começaram a construir, principalmente nos seus
grupos, e de uma ação política que se imponha à sociedade.

CONCLUSÃO

Das reflexões e das experiências expostas, algumas conclusões podem ser des-
tacadas. Como ponto de partida, a dificuldade de aceitação do corpo que envelhece,
permanentemente retocado – às avessas – pelo tempo, enquanto a identidade do idoso,
no capitalismo, se constitui com dificuldades e plena de ambigüidades: separação do
corpo envelhecendo e da mente que permanece jovem; felicidade e dores imbricadas no
discurso e no viver cotidiano.

Ao mesmo tempo, corpos que há muito já ‘não são bons’ para o trabalho, vol-
tando agora a ser requisitados pelo mercado, pelo ‘mérito’ da falta de exigência da
carteira assinada, do passe livre em transportes, da fila especial e mais rápida nos
bancos e pelas virtudes, até então não capitalistas, da paciência, da experiência e da
criatividade cotidianas. E com isso sentindo-se mais saudáveis: “já não durmo de dia”;
“a coluna parou de doer”.

O momento é de acelerada mudança, permanente transição. Se o corpo, ima-
gem física do idoso, vai passando de descuidado a pretensamente e – não raro –
desajeitadamente disciplinado (Foucault, 1997), a imagem social vai melhorando em
ritmo mais seguro. Na realidade, ainda coexistem as duas imagens: a tradicional, ‘na-
turalizada’, do velho inativo, respeitável, mas ‘inútil’; e a nova imagem, mais dinâmica
e participante, embora apenas em determinadas situações sociais. Esta ironicamente
propiciada, grosso modo, pela sociedade de consumo, ávida pelas pensões e pelos
‘benefícios’ dos aposentados. Apenas em contraponto – e não é tão pouco assim –, a
reação ou construção política do movimento dos aposentados e a pedagogia inespera-
da (Britto da Motta, 1999a) da sociabilidade e construção de uma identidade coletiva
de idosos, nos seus grupos.

NOTAS

1 Meu principal problema na pesquisa com os de idade mais avançada é, justamente,
de ordem informativo-bibliográfica.

2 No original: “It is as though, walking down Shaftesbury Avenue as a fairly young
man, I was suddenly kidnapped, rushed into a theatre and made to don the grey hair,
the wrinkles and the other attributes of age, then wheeled on stage. Behind the
appearance of age I am the same person, with the same thoughts, as when I was
younger.”
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