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Resumo 

 

A presente pesquisa tem como tema central a constituição dos discursos sobre a velhice e o 

envelhecimento no Brasil. A análise e a metodologia foram orientadas pela Psicanálise e 

pela Antropologia, que se articulam na Saúde Coletiva ao considerarem os fenômenos 

humanos e sociais a partir do registro simbólico. O trabalho de campo envolveu como 

estratégias metodológicas o exame de documentos e publicações científicas, a observação 

de apresentações orais em eventos e congressos dedicados à velhice e ao envelhecimento e 

a realização de entrevistas com profissionais protagonistas desse campo. O contato com 

um universo mais amplo que a geriatria a gerontologia durante o processo investigativo 

suscitou a compreensão e a definição da noção de “Campo do Envelhecimento”, como um 

território que abrange diversos personagens, disciplinas, abordagens, instituições e 

discursos. Foi possível, assim, demonstrar a existência de movimentos dissidentes, disputas 

por prestígio, competência e autoria de conceitos e apropriação de discursos. Neste campo 

– heterogêneo – prevalecem discursos que visam positivar o envelhecimento, tentando 

dissociá-lo das imagens de doença, pobreza e abandono. O “envelhecimento ativo” é 

representativo desse esforço, ao alçar a atividade como um bem maior: desenvolvido na 

Organização Mundial da Saúde, passa a ser a principal referência para as políticas públicas 

no Brasil, sendo apresentada em diversos dispositivos legais. A análise possibilitou 

localizar o envelhecimento ativo como sucessor do discurso higienista-preventivista do 

final do século XIX e início do século XX, ao privilegiar a prevenção e a promoção da 

saúde como atitudes que devem ser assumidas pelos indivíduos, sendo estes vistos como os 

principais responsáveis por sua saúde. Ao defender a atividade como uma positividade que 

deve ser estimulada na velhice, este discurso acabou por estabelecer uma polaridade, em 

que a fragilidade passa a ser associada a uma falha moral e não a uma condição inerente ao 

envelhecimento e à vida como um todo. Por não conseguir romper com as noções de 

normalidade, saúde e doença na qual se baseia a biomedicina, esse discurso acabou por 

recriar a noção de normalidade em outros termos. A tentativa de positivação foi observada 

prioritariamente entre os profissionais, e não entre os idosos, indicando dificuldades desses 

em lidar com a fragilização inerente ao processo de envelhecimento. 

 

Palavras-chaves 

Envelhecimento e Velhice, Geriatria e Gerontologia, Doença, Fragilidade, Atividade, 

Discurso. 

 

 

 

 



Abstract 

This research is focused on the creation of discourses on old age and aging in Brazil. The 

analysis and methodology were driven by Psychoanalysis and Anthropology, which are 

articulated in Public Health considering the human and social phenomena from symbolic 

registers, assigned by social rules. The fieldwork involved, as methodological strategies, 

the examination of documents and scientific publications, observation of oral presentations 

at events and conferences dedicated to aging and interviews with key professionals in this 

field. The contact with a wider universe than geriatrics and gerontology during the 

investigative process raised the understanding and definition of "Field of Aging" as a 

territory that covers several characters, disciplines, approaches, institutions and discourses. 

It was possible to demonstrate the existence of dissident movements and disputes over 

prestige, competence and concepts and discourses authorship. In this heterogeneous field, 

prevail discourses aimed to positivity aging, in an attempt to separate it from the images of 

illness, poverty and abandonment. The "active aging" represents this effort when it raises 

the activity as a greater good: developed by the World Health Organization, this discourse 

became the main reference for public policies in Brasil, as can be seen in various legal 

devices. The analysis made possible to locate it as the successor of the Hygienist-

Preventative discourse of the late nineteenth century and early twentieth century, by 

prioritizing prevention and health promoting, that must be met by individuals, these being 

primarily responsible for their own health. In defending an activity as the positivity that 

should be encouraged in old age, this discourse ultimately established a polarity, in which 

frailty becomes associated with a moral failure and not as a condition inherent to aging. By 

not being able to break with the notions of normality, health and pathology on which 

biomedicine is based, that discourse eventually recreated the notion of normality in other 

terms. This attempt of positivization was primarily observed among professionals, and not 

among the elderly, indicating the difficulty of those in dealing with the embrittlement 

related to the aging process. 
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Apresentação 

A velhice e o envelhecimento são temas cada vez mais prementes na sociedade. O 

reconhecimento de sua relevância tem sido justificado principalmente pelo aumento da 

população idosa e da longevidade descrito pelos censos; pelas iniciativas públicas e 

privadas de promoção dos direitos humanos, nos quais os idosos são entendidos como um 

grupo vulnerável que carece de proteção; e pela previsão do impacto econômico de gastos 

com a previdência social e a atenção à saúde do idoso por parte dos governos e dos 

sistemas privados. Essas temáticas são tratadas por diversos profissionais, entre eles 

médicos, assistentes sociais, educadores físicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas 

administradores, psicólogos, antropólogos, demógrafos, sociólogos, cada qual com suas 

abordagens próprias.  

Essa multiplicidade de profissionais, com diversos olhares e práticas, constitui um 

universo heterogêneo, no qual a geriatria e a gerontologia ocupam um papel predominante, 

ainda que utilizem contribuições de outras áreas. A análise da constituição da velhice como 

um problema de relevância social no país revela a influência de outros atores e instituições 

que ultrapassam as ações e os saberes geriátricos e gerontológicos, sendo estes também 

beneficiados neste recente processo de desenvolvimento do Campo do Envelhecimento no 

país.  

Na década de 1980, a divulgação de três artigos epidemiológicos que anunciavam a 

transição demográfica da população brasileira
1
 e a entrada em cena dos pesquisadores 

acadêmicos, não ligados diretamente às entidades geriátricas e gerontológicas, 

contribuíram para a difusão das questões referentes à velhice, ampliando o reconhecimento 

e a importância desse tema para a sociedade de um modo geral. Antes disso, a velhice era 

abordada em círculos restritos, como nas associações profissionais e organizações sociais 

de idosos, cujas atividades principais estavam ligadas à divulgação da geriatria e da 

gerontologia como novas especialidades e às reivindicações perante o poder público, para 

que este tivesse uma maior atuação junto aos idosos.  

A velhice como temática heterogênea e complexa, seja do ponto de vista conceitual 

e metodológico, seja da apropriação desses temas pelas várias instâncias do poder público 

e das organizações da sociedade civil, formam um campo social específico. Nesta tese, o 

                                                             
1 São eles: KALACHE et al. (1987); RAMOS et al. (1987) e VERAS et al. (1987). 
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conceito de “Campo do Envelhecimento”, referida à noção desenvolvida por Pierre 

Bourdieu, refere-se ao território por onde circulam o universo acadêmico, a clínica, a 

política, o assistencialismo, o mercado, a mídia e a produção cultural, com suas relações de 

cooperação e disputa em relação à velhice e ao envelhecimento. Faz parte desse conceito a 

abordagem da diversidade de discursos e intenções em uma área particular, o entendimento 

das tensões e conflitos, a identificação das instituições e autoridades, a concorrência pelo 

prestígio e reputação dos conhecimentos produzidos.  

A ideia de campo permite o reconhecimento da presença de distintos discursos, que 

ora se aproximam, ora se distanciam, entendendo que o debate entre posições, por vezes 

conflitantes, é uma forma de ampliar os limites do campo, enriquecendo-o. Abordar a 

constituição desses discursos foi o principal objeto deste trabalho, que teve como objetivo 

geral a identificação, a descrição e a análise da constituição dos principais discursos sobre 

a velhice e o envelhecimento na área da Saúde, de forma a apontar as implicações e os 

impasses para o campo do envelhecimento brasileiro. O conceito de “Envelhecimento 

Ativo” foi particularmente privilegiado na análise por representar o principal discurso 

presente nesse campo na atualidade, e será problematizado a partir das noções de saúde, 

doença, normalidade, atividade e fragilidade. 

Diante da diversidade de abordagens e teorias que fazem parte do campo do 

envelhecimento, em que são usadas expressões variadas para designar objetos similares, 

como por exemplo, os conceitos de “curso de vida”, “ciclo de vida”, “life-span”, as 

expressões velhice e envelhecimento usadas nesse trabalho referem-se a dois aspectos 

distintos, embora relacionados: a velhice é entendida como a idade avançada, um estado do 

ciclo de vida do sujeito, e o envelhecimento como um processo inexorável que se inscreve 

no tempo.  

Dentro dessa perspectiva, este texto está estruturado em quatro capítulos. No 

primeiro são estabelecidas as questões metodológicas que embasaram o trabalho de campo, 

a partir da articulação entre a Psicanálise e a Antropologia. As afinidades entre estas 

disciplinas são consideradas tanto analiticamente, por ambas compreenderem a realidade 

mediada pela linguagem, estruturada por uma ordem simbólica intrínseca à cultura, quanto 

metodologicamente, ao considerar o conceito psicanalítico de transferência como um 

recurso para pensar as relações que se estabelecem no trabalho de campo etnográfico. 



 

 

4 

 

Assim, as escolhas metodológicas estiveram intrinsecamente vinculadas às considerações 

teóricas, com vistas a analisar os principais discursos científicos voltados para a velhice e o 

envelhecimento.  

O percurso investigativo é retomado no segundo capítulo, com a exposição das 

perguntas e hipóteses iniciais e os objetivos que orientaram esta pesquisa. Após uma ampla 

revisão bibliográfica a seguinte hipótese de trabalho é estabelecida: os discursos que visam 

positivar o envelhecimento e a velhice, a partir das noções de envelhecimento “saudável”, 

“ativo”, “positivo”, “bem-sucedido”, não conseguem romper com a noção de “velhice 

como doença” – representação ainda presente socialmente – por ainda manterem 

epistemologicamente o mesmo entendimento das noções de normalidade e patologia, nas 

quais se baseia a biomedicina. Nesse capítulo também são descritos os procedimentos 

metodológicos realizados.  

A constituição do campo do envelhecimento é desenvolvida no terceiro capítulo, a 

partir da análise descritiva das relações estabelecidas entre seus principais personagens, 

instituições, disciplinas e abordagens. Nesse momento sobressaem as entrevistas com os 

protagonistas do campo – profissionais reconhecidos por seus pares, considerados como 

representantes significativos dos principais discursos –, com os quais foram estabelecidos 

contato durante a investigação. Assim como a participação e a observação em eventos e 

congressos, entendidos como espaços privilegiados de divulgação, afirmação e 

institucionalização de conhecimentos e discursos voltados para o envelhecimento e a 

velhice.  

No quarto capítulo são abordadas as bases da formação discursiva geriátrica-

gerontológica e a sua estreita relação com os discursos higienista e preventivista do final 

do século XIX e do início do século XX. Também é analisada a produção dos autores Élie 

Metchnikoff e Victor Pauchet, representantes deste período, já que as noções de velhice, 

envelhecimento e longevidade presentes em seus textos se aproximam das atuais noções de 

“terceira idade” e de “envelhecimento ativo”.  

A positivação presente nos discursos destes autores e de outros citados nesta tese, 

apesar de contribuírem para uma ampliação das imagens da velhice, acabou por reforçar 

uma polaridade oposta, em que a fragilidade precisou ser cada vez mais afastada como 

uma perspectiva. A tentativa de positivação foi observada no trabalho de campo desta 
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pesquisa prioritariamente entre os profissionais, e não entre os idosos, indicando uma 

dificuldade para quem trabalha com esses temas em lidar com a fragilização decorrente do 

processo de envelhecimento. A coexistência entre o discurso que busca positivar a velhice 

e o discurso que associa a velhice à doença, hipótese enunciada no segundo capítulo, se 

mantém em função do estabelecimento de uma nova normalidade, instituída quando se 

polariza atividade e fragilidade.  

Não obstante as limitações desta investigação, os seus achados trazem 

contribuições para o campo do envelhecimento, no que diz respeito às tensões entre duas 

representações que se mantêm continuamente presentes na cultura, uma associada à 

positivação da velhice e outra à velhice como doença. A coexistência destas representações 

mostra as dificuldades de lidar com as mudanças que ocorrem no processo de 

envelhecimento, que evidenciam a efemeridade da vida. Estas questões revelam a árdua 

tarefa de reconhecer que a vida não é mais que um sopro..., como no famoso tango cantado 

por Carlos Gardel. 
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Capítulo 1  

A CIÊNCIA E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

A investigação de algo que se quer conhecer pressupõe a existência de perguntas e 

de hipóteses que orientam o projeto de uma pesquisa. Essas primeiras definições não são 

desinteressadas. Explicitam de onde parte e para onde se dirige o olhar do pesquisador, 

formado tanto por uma visão “espontânea”
2
, quanto por uma abordagem sistematizada, e 

reforçam a ideia de que as ciências são construídas por humanos, em uma dada cultura e 

temporalidade. Estas ponderações são realizadas prioritariamente pela filosofia, pela 

história e pela sociologia das ciências, e assinalam a existência de diversos paradigmas 

científicos coexistindo
3
 no universo acadêmico e nas ações profissionais, orientando 

modos epistemologicamente distintos de se relacionar e de constituir objetos e processos 

investigativos.  

A diversidade de abordagens também se encontra presente tanto no campo da saúde 

quanto no “campo do envelhecimento”, noção que será desenvolvida no capítulo 3 deste 

trabalho. No entanto, os raciocínios científicos e os paradigmas que informam as pesquisas 

e as práticas profissionais nesses campos não são necessariamente coerentes com suas 

epistemologias de origem, mas se sustentam num discurso de defesa de uma pretensa 

“verdade absoluta”: como se o fazer científico sempre houvesse existido e decorresse “de 

uma lógica sobre-humana, proveniente do mundo ‘puro’ dos raciocínios e das ideias” 

(FOUREZ, 1995, p. 87). Sobre este aspecto, Elisabeth Roudinesco (2000) propõe uma 

oposição entre:  

A Ciência, concebida como uma abstração dogmática, que ocupa o 

lugar de Deus ou de uma teologia repressiva [e] as ciências, 

organizadas de maneira rigorosa, ancoradas numa história e concebidas 

de acordo com os modos de produção de saber (p.119, grifos da autora).  

                                                             
2Fourez (1995) situa neste tipo de abordagem o conceito de “filosofia espontânea” de Louis Althusser, como 

“a imagem não-crítica que possuímos das coisas” (p.24). Em pesquisa anterior foi utilizada com sentido 

semelhante a noção de “repertório pessoal” em contraposição às teorias sobre o envelhecimento encampado 

por profissionais que trabalhavam com idosos (BARBIERI, 2008).  
3 Prefere-se o termo “coexistindo” porque se entende que muitas abordagens – sejam elas metodológicas ou 

teóricas –, nem sempre se encontram em debate, seja para discordarem ou compartilharem, mas caminham 

paralelamente, existindo num mesmo espaço sem se encontrarem.  
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Muitos discursos presentes no campo da saúde, que se apresentam como “A 

Ciência”, tendem a utilizar uma dada compreensão de “objetividade” para justificar sua 

seriedade e validade, ignorando sua própria origem como conhecimento ou paradigma, que 

são históricos, e os impasses e tensões existentes dentro de sua própria área de pesquisa. 

Este tipo de “cientificismo”, entendido a partir da definição de Gérard Fourez (1995, 

p.128) de “quando se está persuadido de que a sua redução dá conta de todo o problema”, 

não é atributo das ciências naturais, sendo também observado nas ciências sociais e 

humanas (como no psicologismo, no lacanismo, no marxismo, entre outros ismos). Mais do 

que a busca por validar hipóteses, este modo de conceber e fazer ciência acaba por reduzir 

objetos, restringindo o conhecimento e servindo de instrumento de normatizações, de 

poder e de dominação (FOUREZ, 1995; PORTOCARREIRO, 1994; ROUDINESCO, 

2000).  

Diante do poder de persuasão e do alcance de certos discursos que se impõem como 

cientificidade, informando práticas cotidianas, em especial na área da saúde, se faz 

necessário resgatar como e por que os mesmos vieram “a se tornar uma presença tão 

dominante em nossa cultura” (HENRY, 1998, p. 15), orientando e definindo todo um 

universo de práticas profissionais e oferecendo receitas e orientações sobre como se deve 

viver. 

 

 

1.1. A noção de discurso 

A noção de “discurso” desenvolvida nesta pesquisa, a partir do trabalho de Michel 

Foucault (1998, 2001, 2008), é entendida como um dispositivo de poder, “como uma das 

formas privilegiadas de produção do sujeito” (BIRMAN, 1992a, p.17). Os discursos 

enunciam intenções, interdições, verdades, posições, fronteiras, enumeram questões, 

representam e apresentam problemas, e fazem emergir soluções e idealizações. A análise 

dos discursos científicos pressupõe abordar como um conhecimento ou um determinado 

conjunto de saberes são apresentados por seus protagonistas e como são recebidos, 

validados ou rechaçados pela comunidade científica ou pelo público mais amplo.  

Ferdinand de Saussure revolucionou a linguística ao fazer uma diferenciação entre 

a língua e a fala, e abriu espaço para novos estudos linguísticos. Entre esses caminhos, se 
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inaugurou a noção de “discurso” como uma instância que se encontra para além desta e de 

outras dicotomias – como significado e significante; sintagma e paradigma (GODOI, 2010) 

– sendo considerado um ponto onde se articulam “os processos ideológicos e os fenômenos 

linguísticos” (BRANDÃO, s/d, p.12). Não se trata apenas, portanto, de um conjunto de 

signos organizados a serviço da comunicação humana; não há neutralidade nem há 

naturalidade nos discursos, pois estes são constituídos nas relações humanas, sendo uma 

manifestação cultural, e, portanto, refletem sua época: não há como estudar os discursos 

sem contextualizá-los.  

Em aula inaugural ao assumir sua cátedra no Collège de France, Michel Foucault 

explicitou ser impossível uma existência que não fosse marcada por discursos, pois os 

mesmos regem os seres e como estes se manifestam. Em sua concepção, o discurso está 

inserido “na ordem das leis”, seja a partir de uma “realidade material de coisa pronunciada 

e escrita” (p.7), seja como uma transitoriedade não controlada por seus agentes. Esclarece 

que o discurso não representa apenas uma tradução daquilo que se manifesta ou se oculta 

na fala, mas é também o próprio objeto por onde se acessa o desejo e o poder. Em suas 

palavras: “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” 

(FOUCAULT, 2008, p.10).  

O trabalho de análise do discurso não se resume às apreciações e ressalvas estritas 

sobre o texto ou sobre a fala (onde a palavra e os arranjos sintáticos são as unidades de 

referência), e nem somente sobre a observação empírica daquilo que se manifesta. Busca-

se o sentido dos discursos a partir de diversos aspectos relacionais: entre o que se fala e o 

que se faz, em que momento se fala, quem fala, o que se divulga do texto e da fala, quem 

escuta e o que se escuta, o que se faz com o que se fala, o que fica perdido entre texto e a 

fala, o que não se escuta e o que se recusa
4
 na escuta. Esses aspectos relacionais tornaram-

se evidentes em outra pesquisa, onde o que era dito nas entrevistas nem sempre coincidia 

com o que era observado no trabalho de campo, de forma que a análise se foi se delineando 

                                                             
4 Trata-se do conceito psicanalítico de “recusa”, entendido como um mecanismo de defesa, diferente da 

“negação”. Definida como Verleugnung por Sigmund Freud, este é um conceito de difícil definição e 

costuma ser associado à principal defesa na psicose e nos fetichismos. A compreensão que se faz aqui é mais 

ampla, conforme foi sugerida pelos psicanalistas Bernard Penot (1992) e Luis Claudio Figueiredo (2003), 

para quem esse conceito estaria muito mais próximo da ideia de uma “desautorização” ou de um 

“desmentido”, estando também presente nas neuroses: diante do perigo de uma nova percepção para o 

psiquismo, o processo associativo é interrompido. A percepção ocorre, mas o que é “desautorizado” ou 

“recusado” são as consequências desta percepção, que passa a ficar indisponível para novas associações. 
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a partir desta constante articulação (BARBIERI, 2008). Considerar apenas a fala em 

detrimento da observação, ou vice-versa, implicaria um viés comprometedor da análise, da 

mesma maneira que seria equivocado considerar como equivalentes, por exemplo, o 

discurso biomédico e a pesquisa biomédica, assim como o discurso marxista e o texto de 

Karl Marx. Nesses casos, têm-se, então, saberes e discursos, ou discursos e utilizações 

sobre estes saberes.  

Antes de discorrer especificamente sobre os principais discursos voltados para a 

velhice e o envelhecimento presentes no país, como será visto nos capítulos seguintes, 

entende-se como imprescindível a apresentação das estratégias metodológicas assumidas 

nesta investigação, assim como aquilo que orientou a presença da pesquisadora em campo 

e a análise dos dados. O relato do percurso pretende resgatar o processo percorrido, pois 

frentes de investigações foram surgindo, apontando novos rumos que não haviam sido 

contemplados nas primeiras hipóteses e no desenho inicial da pesquisa. Não visa, assim, 

reafirmar algo já suposto como um dado ou uma verdade em si mesma, ou como uma 

formalidade exigida pela presença de um “capítulo sobre método”.  

Retoma-se, assim, a ideia de que o método é construído durante a pesquisa, e 

resgatar o percurso da criação (ou construção) de um conhecimento é explicitar a maneira 

como se chegou até as considerações finais, buscando sempre colocar à prova a existência 

ou não de uma lógica coerente entre o método e a teoria, e isso só ocorre durante o 

processo, não podendo ser garantido com anterioridade (BOURDIEU; CHAMBOREDON; 

PASSERON, 2002). Dessa forma, torna-se necessário retomar as primeiras perspectivas 

presentes no projeto, a escolha metodológica e as questões observadas e enfrentadas no 

campo da pesquisa a partir da análise inicialmente proposta.   

 

 

1.2. Metodologia: afinidades entre a psicanálise e a etnografia  

O sociólogo Howard Becker (1999a) inicia seu texto Sobre metodologia com uma 

provocação: “a metodologia é importante demais para ser deixada aos metodólogos” 

(p.17)
5
. O autor problematiza a forma como se estabelecem as relações entre o método e a 

                                                             
5 Esta expressão é uma paráfrase da frase de Georges Clemenceau (1841-1929), primeiro ministro da França 

durante a Primeira Guerra Mundial, que disse “A guerra é um assunto tão importante que não pode ficar a 
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pesquisa nas ciências sociais, a partir da crítica a tipos específicos de metodologia que são 

apresentados como a “‘maneira certa de se fazer as coisas”, como uma “forma de 

salvação” (p.18) oferecida ao pesquisador, que não teria alternativa a não ser aceitá-las. As 

questões sobre o método fazem parte do escopo de todo o pesquisador e não somente para 

aqueles que estariam inseridos dentro da chamada “ciência clássica”, “ciência pura” ou 

“ciência da natureza”, onde a técnica tem papel central na tentativa de controle de variáveis 

que poderiam intervir no acesso ao objeto. 

Pierre Bourdieu (1997, 2002) aborda a questão de forma semelhante, ao entender 

que a oferta de “receitas de cozinha científica” (BOURDIEU, 2002, p.16) na sociologia 

seria uma maneira de responder a uma “anarquia conceitual a que estão condenados [os 

sociólogos] por sua indiferença ante uma reflexão epistemológica”, situação muitas vezes 

justificada, entre outros aspectos, por um discurso humanista estereotipado da 

“irredutibilidade das ciências humanas” a apenas uma dimensão da realidade 

(BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 2002, p. 13)
6
.  

Tanto para Bourdieu (1997, 2002) quanto para Becker (1999a), a questão do 

método não se resolve na oposição entre uma técnica fechada com regras “enclausurantes” 

e num suposto “espontaneismo” empírico ou ideológico. Seguir uma técnica em todos os 

seus pressupostos não garante em si a cientificidade esperada, e nem mesmo garante o 

controle de erros, podendo, inclusive, levar a um afastamento da proposta inicial da 

pesquisa
7
. Erros e equívocos fazem parte do processo investigativo, mas nem sempre são 

questionados ou divulgados, o que não isenta, por sua vez a busca por um rigor 

metodológico. Nesse sentido, Bourdieu e Chamboredon e Passeron (2002) sustentam a 

importância de problematizar as dificuldades enfrentadas na investigação, num trabalho 

constante de “vigilância epistemológica”, sendo esta uma atribuição intrínseca à atividade 

de pesquisa e não apenas de estudiosos do método, como executores de um controle 

externo.  

                                                                                                                                                                                         
cargo exclusivo dos militares”. Ela tem sido usada em diversas ocasiões para indicar a limitação do alcance 

dos especialistas para resolver completamente os assuntos da sua especialidade.  
6 Tradução nossa dos textos: “anarquía conceptual a la que están condenados [os sociólogos] por su 

indiferencia frente a una reflexión epistemológica”. E: “irreductibilidad de las ciencias humanas”.  
7 Ainda de acordo com Bourdieu e Chamboredon e Passeron (2002): “Los que llevan la cautela metodológica 

hasta la obsesión hacen pensar en ese enfermo del que habla Freud, que dedicaba su tiempo a limpiar sus 

anteojos sin ponérselos nunca”/ “Os que levam a cautela até a obsessão fazem pensar neste doente que fala 

Freud, que dedicava seu tempo a limpar seus óculos sem nunca colocá-los” (p.17, tradução nossa).  
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Para se evitar o viés (bias) nas pesquisas científicas, Becker (1999a) aponta duas 

perspectivas: a primeira seria insistir na busca de “procedimentos mecânicos que 

minimizem o julgamento humano” e a segunda em “tornar as bases destes julgamentos tão 

explícitas quanto possível, de modo que outros possam chegar a suas próprias conclusões” 

(p.20). A psicanálise e a antropologia se estabelecem especificamente nesta segunda 

tradição.  

Apesar de terem se desenvolvido em fins do século XIX, sob forte influência do 

paradigma científico positivista – tanto Freud quanto Durkheim
8
 vislumbravam, 

inicialmente, identificar padrões a partir das concepções mecanicistas presentes nas 

ciências naturais (ANDION; SERVA, 2010) –, e de terem herdado a noção de “observação 

desinteressada da natureza” ou “neutralidade valorativa”, advindas do naturalismo do 

século XVIII, estas duas disciplinas acabaram por estabelecer parâmetros metodológicos 

específicos visando minimizar as questões relativas à interferência do pesquisador no 

acesso ao objeto (BERLINCK, 2007ab).  

A etnografia, método sistematizado inicialmente por Malinowski em 1921 a partir 

da sua experiência na Nova Guiné, visa, a partir da presença do pesquisador na realidade 

pesquisada, “apreender o ponto de vista dos nativos, seu relacionamento com a vida, sua 

visão de mundo” (MALINOWSKI, 1976, p.37). Abranger o ponto de vista do outro que se 

quer conhecer a partir da referência do próprio outro, implica numa abordagem interativa, 

sendo esse encontro de universos e posições diferentes entre pesquisador e pesquisado um 

dos temas centrais da antropologia. O valor científico do trabalho etnográfico está na 

possibilidade de se distinguir com clareza aquilo que é da ordem da observação (que 

implica confrontar a interferência do pesquisador na cena pesquisada) e as conclusões e 

interpretações do pesquisador sobre o que foi observado (MALINOWSKI, 1976). Diante 

da impossibilidade de neutralidade do olhar do humano cabe ao pesquisador discriminar e 

descrever, o quanto possível, o lugar de onde fala, daquilo que observa e de como a sua 

presença interfere naquilo que observa (SARTI, 2003a), até mesmo quando se trata de 

trabalhos fundamentalmente teóricos, onde se supõe um maior afastamento das 

intervenções do pesquisador sobre o seu objeto. Para alguns autores, essas ponderações 

                                                             
8 Émile Durkheim é considerado um dos pais da sociologia. No Brasil, academicamente, são considerados 

três eixos dentro das ciências sociais: sociologia, ciências políticas e antropologia. Esta divisão não é 

consenso em outros países. De qualquer forma, considera-se nesse ponto a importância deste autor, 

juntamente com Karl Marx e Max Weber, para a fundação do campo das ciências sociais.  



 

 

13 

 

advindas da etnografia acabaram por se constituir não somente como um método, mas 

também como “uma postura do pesquisador perante o objeto e o contexto da pesquisa” 

(ANDION; SERVA, 2010, p.153).  

As questões éticas pertinentes ao encontro entre pesquisador e pesquisado são, 

portanto, imprescindíveis à disciplina. Para Cynthia Sarti (2003ab), na história da 

antropologia é possível identificar duas posturas distintas diante daquilo que acontece na 

interação: o etnocentrismo e o relativismo. Na primeira atitude, o centro da perspectiva 

está no pesquisador, que, ao manter uma posição hierarquizada em relação ao outro, tende 

a desqualificar o pesquisado ao considerá-lo inferior: o etnocentrismo, neste sentido, 

implica numa atitude de defesa frente à possível ameaça diante do saber e do lugar 

ocupado pelo outro. Esta crítica ao etnocentrismo encontra respaldo na noção de estranho 

familiar (ou o sinistro), descrito por Freud (1919): o que assusta e apavora tem direta 

relação com aquilo que é da ordem do familiar para o sujeito. É aquilo que aproxima os 

universos e não exatamente o que os distanciam, que contribui para que o pesquisador 

coloque o pesquisado numa posição de inferioridade.  

De todo modo, certo etnocentrismo sempre se mantém presente no pesquisador, 

pois é impossível deixar suas referências completamente de lado
9
. E é justamente por isso 

que a perspectiva relativista, considerada aqui como a segunda postura, não visa negar ou 

evitar a possibilidade de estranhamento e nem de familiaridade no encontro, mas ao 

contrário, estes movimentos são entendidos como recursos para se acessar o outro, 

entendido como uma alteridade.  

Assim, torna-se necessário esclarecer as condições de comunicação e de diálogo, 

como as relações são estabelecidas e como e por onde falam cada uma das personagens 

envolvidas, mesmo em se tratando de universos culturais semelhantes (SARTI, 2003b). 

Nesta investigação, o universo da pesquisa e as referências da pesquisadora em muitos 

momentos se encontravam, implicando um exercício constante de estranhamento diante 

daquilo que era familiar, remetendo diretamente à discussão realizada por Gilberto Velho 

                                                             
9 Analogamente, o historiador John Henry (1998) também aponta a impossibilidade de se superar um 

“whiggismo”, do olhar marcado pelo contexto no qual se encontra o pesquisador. Sobre o whiggismo: “ponto 

de vista historiográfico, em geral lamentável, que julga a importância de eventos passados à luz dos padrões, 

preocupações etc., atuais, ou que se ocupa apenas daqueles acontecimentos passados que obviamente 

parecem ter conduzido ao atual estado de coisas. Uma ameaça sempre presente, capaz de comprometer o 

trabalho na história da ciência” (p. 142),  
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(1978), que aponta diferenças entre o familiar e o conhecido, entre o desconhecido e o 

exótico: “o que sempre vemos e encontramos pode ser familiar mas não é necessariamente 

conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser exótico mas até certo ponto 

conhecido” (p.39, grifos do autor). 

Assim, além das reconhecidas afinidades analíticas entre a antropologia e a 

psicanálise, por ambas compreenderem a realidade mediada pela linguagem, estruturada 

por uma ordem simbólica intrínseca à cultura (BIRMAN, 1992ab; SARTI, 2003a), é 

possível assinalar afinidades metodológicas, ao considerar o conceito de transferência 

como um recurso para pensar as relações que se estabelecem no trabalho de campo 

etnográfico, onde se encontram em cena os aspectos relacionais envolvendo pesquisador-

pesquisado, observador-observado, psicanalista-analisando, entre outras possíveis relações 

(BARBIERI, 2008; BARBIERI; SARTI, 2011). 

Para o psicanalista Joel Birman (1992b) o estatuto da pesquisa em psicanálise só 

pode ser concebido a partir da experiência relacional – pela interlocução e interação entre 

sujeitos – sendo indissociável da noção de transferência. Pode-se dizer que este conceito 

está nas bases da fundação do saber psicanalítico, ao versar sobre aquilo que se destina, se 

encaminha, se traduz, se transfere ao lugar que o outro ocupa na relação. O analisando 

supõe um saber no analista que o credenciará como alguém que poderá ajudá-lo em seu 

sofrimento; da mesma forma, o analista se coloca como detentor deste “suposto saber”, 

sabendo que a verdade do outro não está em si. O que se diz e o que se presentifica na 

relação analítica é sempre abordado em referência às análises e à sustentação das 

transferências.  

Antes mesmo de cunhar o termo transferência, Freud (1892), no artigo Um caso de 

cura pelo hipnotismo, evidencia suas ponderações sobre a necessária confiança e 

expectativa do paciente para com seu médico para que o tratamento ocorresse. Nesta época 

Freud inicia seu trabalho como clínico, apadrinhado pelo reputado médico vienense Joseph 

Breuer, que o ajudava encaminhando pacientes. Recém-formado e desconhecido, oriundo 

de uma família judia sem posses, Freud se depara com a dificuldade de certos pacientes 

responderem à técnica da hipnose (como utilizada naquele período) e credita isso às 

diferentes posições em que os dois médicos se encontravam. O problema não era da 

técnica em si, mas de outro aspecto que permeava a relação terapêutica, seja favorecendo 
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ou dificultando esta. Freud elaborará teoricamente essa experiência pelo conceito de 

transferência: 

Foi pela elaboração teórica dessa experiência, que se construiu a 

metapsicologia freudiana e um saber centrado na interpretação. Portanto, 

foi no campo dessa experiência transferencial, pretendendo realizar a 

escuta interpretante de uma história desejante e procurando viabilizar os 

destinos das intensidades pulsionais no psiquismo, que se constituiu 

como sendo o campo da empiria freudiana (BIRMAN, 1992b, p.22).  

Do desejo inicial de Freud em estabelecer a psicanálise como uma “ciência do 

homem” (ASSOUN, 1991), esta acabou por se configurar como uma racionalidade – e 

também como discurso (FOUCAULT, 2001; BIRMAN, 1992a) –, constituindo-se não 

apenas como uma prática clínica e como um aparato teórico, mas também como um 

método investigativo (BLEGER,1985; BIRMAN, 1992a). Freud, que sempre defendeu a 

atuação clínica visando ajudar o paciente a livrar-se de suas aflições, nunca deixou de dar 

importância à investigação e à concepção de uma teoria metapsicológica.  

A maneira como se dava o processo investigativo era uma de suas preocupações. 

No texto As pulsões e seus destinos, Freud (1915c) explicita a impossibilidade de o 

pesquisador ir a campo sem carregar consigo pensamentos e teorias pré-concebidas. Ao 

mesmo tempo aponta a necessidade desse repertório não intervir demasiadamente naquilo 

que está sendo observado e propõe um ir e vir entre a empiria e a teoria, que deveria ser 

necessariamente revisada após novas e/ou diferentes constatações realizadas no campo de 

pesquisa. Freud, nesse sentido, era avesso ao idealismo (DRAWIN, 2005). Durante todo o 

seu processo de trabalho, Freud reformulou e criou diversos conceitos em função daquilo 

que observava e presenciava em sua prática clínica: ele fazia questão, entretanto, de não 

rever ou realizar possíveis reparos nas novas edições de seus livros e textos diante dessas 

novas concepções, pois considerava as produções antecedentes como fruto daquilo que foi 

possível desenvolver num determinado momento
10

, remetendo ao comentário de Henrique 

Lins de Barros (1998) sobre a constituição do discurso científico: 

Trata-se [...] de afirmar que nossa interpretação tem uma dimensão 

histórica, que varia de acordo com o corpo de conhecimento que auxilia a 

interpretar o que é observado. Nesse sentido, o real é inatingível e o que 

                                                             
10 Esta é uma das razões da dificuldade no estudo do texto freudiano, que deve ser considerado em suas 

contradições e a partir de uma perspectiva temporal.  
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nos resta fazer é construir, a cada momento, uma interpretação que seja 

aceita e que tenha, por isso mesmo, uma duração (p.11). 

No texto O eu e o isso, Freud (1923) diferencia a teoria especulativa da ciência 

construída sobre a interpretação da empiria, e passa a fundamentar seu método de pesquisa 

a partir do campo da observação na sua relação com o campo da analisabilidade, ou seja, 

daquilo que é passível de análise e interpretação. Essa concepção distancia-se da 

cientificidade da época por se configurar epistemologicamente como um “saber da 

interpretação” (BIRMAN, 1992b, p.11). Cabe lembrar, que o debate em torno da 

cientificidade da psicanálise – tema caro ao próprio Freud e intenso até a década de 1960 – 

tornou-se secundário quando a mesma passou a ser reconhecida como uma modalidade de 

saber socialmente legítima, num momento em que ocorre uma transformação dentro do 

próprio campo científico, onde “o que se coloca [...] como problemática teórica crucial não 

é a indagação sobre o que é a verdade, as suas certezas e a sua irrefutabilidade, mas como 

se realiza a sua produção, a sua recepção e a sua reprodução no espaço social” (BIRMAN, 

1992a, p.2).  

A interpretação sem as considerações transferenciais pode ser associada ao termo 

“psicanálise aplicada”, quando a teoria psicanalítica é utilizada como recurso para 

interpretar a realidade – seja ela referente a grupos, uma obra de arte, ou mesmo a uma 

situação social: nesse caso, é a teoria que está em foco, orientando a interpretação. 

Também não é considerada, a partir dessa perspectiva, a pesquisa epistemológica dentro do 

campo da história e da filosofia das ciências, a reflexão filosófica ou mesmo a análise do 

discurso psicanalítico, como realizou Foucault em diversos momentos, como pesquisa em 

psicanálise, mas sim sobre a psicanálise ou a partir do saber teórico psicanalítico.  

Por outro lado, a pesquisa em psicanálise não se restringe à clínica realizada no 

consultório particular: ela se define pela “experiência centrada na fala, na escuta e regulada 

pelo impacto da transferência” (BIRMAN, 1992b, p.23). A escuta clínica está referida não 

somente ao saber psicanalítico como repertório, mas principalmente à análise dos lugares, 

das falas e ações que o analista-pesquisador ocupa e exerce nas tramas transferenciais, 

implicando um posicionamento ético, e, portanto, também político. Não se trata, tampouco, 

de uma psicanálise ou clínica “ampliada”, termos usados para designar a extensão do saber 

e da prática psicanalítica para além do setting tradicional, como nos trabalhos 

desenvolvidos em instituições, comunidades, ou mesmo no dispositivo de 
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acompanhamento terapêutico
11

; mas se pode dizer de uma psicanálise implicada, onde o 

pesquisador/analista assume os riscos vividos nas transferências e parte dessa condição 

para situar a análise.   

As considerações sobre as relações entre a noção de transferência e o trabalho 

etnográfico indicam não apenas os pressupostos que orientaram a descrição e a 

problematização dos lugares ocupados pela pesquisadora no campo de pesquisa, como 

também apontam para uma aproximação entre as questões de método e a concepção de 

cientificidade que também orientou a análise dos dados: “neste sentido, epistemologia e 

metodologia se aproximam, ou seja, é através do próprio processo de pesquisa que o 

pesquisador legitima a construção do conhecimento que produz” (ANDION; SERVA, 

2010, p.152).  

 A descrição analítica da trajetória percorrida nessa pesquisa terá início no próximo 

capítulo, a partir do qual será possível compartilhar as questões e as hipóteses que 

motivaram a realização deste trabalho, assim como os procedimentos escolhidos para 

melhor abordá-las.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 O acompanhamento terapêutico é uma modalidade de atuação que nasce como um recurso de atendimento 

no campo da saúde mental na década de 1970 na América Latina, em especial na Argentina e no Brasil, e 

acontece fora dos espaços tradicionais de tratamento, como os consultórios, hospitais e instituições e mantém 

como suporte a escuta clínica psicanalítica, quando esta é a abordagem de referência e a sustentação da 

presença do acompanhante terapêutico junto ao acompanhado nas diversas situações possíveis de encontro. 

Com uma forte influência dos movimentos da luta antimanicomial, da antipsiquiatria e da psicoterapia 

institucional, é também designada como uma clínica errante, que busca nos dispositivos das cidades 

elementos que favoreçam a conexão com o fora, com a rede social mais ampla. Sobre as especificidades do 

acompanhamento terapêutico no envelhecimento ver Barbieri; Baptista (2013). 
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Capítulo 2 

TRAJETÓRIAS DA PESQUISA 

 

2.1. Primeiras questões e hipóteses: o início do percurso 

O objeto e o projeto desta investigação começaram a ser delineados durante a 

realização da pesquisa de mestrado
12

, um estudo de caso voltado para as representações 

sociais sobre o “cuidado” entre profissionais que trabalhavam numa instituição asilar e as 

implicações das mesmas para o atendimento prestado aos idosos asilados. Entre os 

resultados apontados, estava o predomínio do discurso biomédico orientando e definindo 

tanto as atuações de diversas categorias profissionais, quanto o próprio modelo de gestão 

institucional. Por se tratar de uma instituição de longa permanência para idosos (ILPi), 

serviço no qual eram oferecidos tanto cuidados intensivos quanto uma alternativa de 

moradia assistida, a rotina medicalizante acabava se impondo até mesmo para aqueles 

moradores que se encontravam lúcidos e sem patologias incapacitantes. A 

biomedicalização era também observada no modo como todos os idosos eram chamados: 

pacientes e não moradores. Muitos destes idosos procuraram essa instituição por escolha 

própria, por opção, seja por não quererem “dar trabalho” para seus familiares, seja por não 

quererem mais morar sozinhos e/ou buscarem alternativas de sociabilização na velhice. 

Entretanto, como também apontado nos trabalhos de Maria Luiza Gusmão de Morais 

(1977) e Guita Grin Debert (1999), a perspectiva do asilo como uma nova opção de vida 

acabava sendo frustrada, e dentre as razões levantadas na análise estavam: a 

impossibilidade de visualizar projetos futuros e a falta de perspectiva de vida dentro da 

instituição; a impossibilidade de se falar sobre a morte; o modelo de gestão biomédico, que 

acabava por enquadrar todos dentro de um mesmo cotidiano voltado para as patologias. O 

cuidado era entendido como uma dádiva do profissional, em que se viam reforçados os 

papéis hierarquizados de quem detinha o saber sobre o paciente idoso – frequentemente 

colocado numa posição de impotência e carência, independentemente dos altos valores 

cobrados institucionalmente pelos serviços realizados
13

. 

                                                             
12 O dom e a técnica: o cuidado a velhos asilados. Dissertação de mestrado. UNIFESP-EPM, 2008. 
13 Segundo informação da entidade pesquisada, que detinha o título de beneficente, 70% dos idosos pagavam 

um valor relativamente alto pela hospedagem (entre três a 11 salários mínimos). Não estavam incluídos neste 

valor gastos extras como fraldas, medicamentos ou atendimentos de especialistas como de fisioterapia. Os 
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Além das especificidades analisadas sobre a prática do cuidado realizado e pelas 

várias representações sobre velhice e envelhecimento presentes, ficou evidente um 

processo recente de hospitalização nesse tipo de instituição para idosos, na qual os serviços 

médicos passaram a ser oferecidos como garantia de qualidade. A medicalização e a 

profissionalização no atendimento à velhice eram apresentadas como um avanço em 

relação às formas anteriores de atenção, caracterizadas por um modelo fundamentado no 

discurso da caridade da tradição cristã, de modo semelhante ao processo ocorrido com as 

Santas Casas de Misericórdias. Nesse “novo” modelo, para além da presença do médico 

em alguns horários semanais na instituição, este profissional se tornou responsável pelas 

ações clínicas e os antigos funcionários sem qualificação foram substituídos por auxiliares 

de enfermagem, fazendo valer na prática a insígnia do saber técnico. A enfermagem 

centralizou a maior parte do cuidado ao criar regimentos para o cotidiano institucional: a 

rotina baseava-se nos horários dos medicamentos, refeições e banho. É evidente, nesse 

ponto, a importância dada ao saber técnico fundado na biomedicina para agregar valor ao 

serviço asilar, seja pela palavra final dada pelo próprio médico nas condutas tomadas na 

equipe, seja porque os outros profissionais da saúde acabavam por assumir como seu esse 

discurso. O discurso biomédico prevalecia, afirmando sua hegemonia em relação a outros 

discursos presentes nesse tipo de cuidado ao idoso.   

Essas observações reafirmavam a apresentação da biomedicina como uma 

referência cultural fundamental na sociedade ocidental, podendo-se dizer que os problemas 

contemporâneos são criados, pensados e resolvidos pelo discurso biomédico, dada a sua 

influência nos diversos níveis políticos e sociais, não se restringindo ao campo estrito da 

saúde (FOUCAULT, 1998; ROHDEN, 2001; CAMARGO JR, 2003; PELBART, 2003, 

2013; CAPONI, 2004; LAPLANTINE, 2004; LE BRETON, 2006)
14

. Neste sentido, este 

discurso não se reduz aos profissionais da medicina como os únicos atores representantes 

deste modo de produção subjetiva, até porque se entende que o mesmo se insere num 

                                                                                                                                                                                         
demais moradores contribuíam com 70% de seus benefícios para a instituição, já que as ILPis, segundo 

determina o Estatuto do Idoso, “são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa 

abrigada. É estabelecido que a participação dos idosos “não poderá exceder a 70% de qualquer benefício 

previdenciário ou de assistência social percebida pelo idoso” (BRASIL, 2003, cap. VIII, art. 35). 
14 Se há um predomínio do discurso biomédico, ele convive no campo da medicina com outros modelos 

etiológico-terapêuticos como apontou François Laplantine (2004), que trabalha com os modelos presentes na 

medicina moderna. Esse autor faz uma distinção entre o modelo “ontológico” (modelo da 

biomedicina/alopatia) em que o foco encontra-se na doença, que por sua vez é determinado por sua 

localização no corpo ou em algum agente externo; e o “relacional/funcional” (modelo da homeopatia), no 

qual o entendimento está centrado naquilo que equilibra ou desarmoniza o funcionamento do ser com ele 

mesmo ou em relação com o mundo. 
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campo mais amplo das redes de poder, onde estão presentes diversos interesses e forças 

como a indústria farmacêutica, as corporações profissionais, a mídia e o aparelho de 

Estado (CAMARGO JR, 2003).  

Se à primeira vista parecia definitiva a predominância do discurso biomédico na 

atenção à velhice, outras duas situações vivenciadas em minha prática profissional 

questionavam o lugar que a velhice e o envelhecimento ocupavam no discurso biomédico, 

de forma que acabaram contribuindo para a construção do objeto desta pesquisa, 

matizando o problema. O primeiro ponto se remete ao início do meu contato com esse 

universo: durante um ano e meio participei de um grupo interdisciplinar junto à Liga de 

Geriatria da Faculdade de Medicina da USP-RP, onde uma vez por mês eram realizados 

atendimentos aos idosos asilados juntamente com outros estudantes e recém-formados. 

Após os atendimentos havia um espaço reservado para discussões clínicas e estudos 

teóricos sobre temáticas que surgiam dessa experiência, coordenados pelos próprios 

integrantes.  

Nessa época, entre os anos 1999 e 2000, era comum ouvir histórias contadas pelos 

residentes de Geriatria que pertenciam a esse grupo, sobre a relutância dos demais 

profissionais do Hospital Universitário da USP-RP em aceitar idosos encaminhados para 

realizarem cirurgias simples, como a de catarata. Eles relatavam falas que ouviam entre os 

médicos não-geriatras, que explicitavam o porquê de não efetivarem certos tratamentos na 

velhice: “Nem adianta insistir, por que operar a catarata de um velho com pouco tempo de 

vida? Daqui a pouco não vai enxergar mais mesmo...” (BARBIERI et al., 2000)
15

. A 

justificativa dada não levava em consideração os possíveis riscos envolvendo o fator da 

idade avançada, da temeridade diante de uma fragilidade orgânica. Tratava-se, 

evidentemente, de uma justificativa moral, em que certos problemas da velhice não eram 

considerados como relevantes para certas práticas médicas.  

Nesse mesmo ano 2000 aconteceu em Brasília o XII Congresso Brasileiro de 

Geriatria e Gerontologia
16

, evento que marca o fortalecimento da Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia (SBGG) como uma entidade formadora de profissionais, num 

                                                             
15 Vale ressaltar que isso ocorreu alguns anos antes da campanha realizada no Estado de São Paulo, que 

democratizou este tipo de procedimento cirúrgico. Sobre isso ver: <http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/ici 

ct/5107/2/713.pdf>.  
16 XII Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia; I Encontro Brasil-França de Geriatria - Brasília, 21 a 

24 de junho de 2000, com o tema: Século XXI: Envelhecimento, Tecnologia e Ética. 
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período definido por Daniel Groisman (1999b) de “boom gerontológico”, a respeito do 

grande interesse que o tema tinha conquistado durante a década de 1990. A abertura do 

congresso realizada por Renato Maia Guimarães, presidente da SBGG nesse momento, 

resume o clima da época, marcado pelo crescimento da geriatria e da gerontologia por um 

lado, mas com um caminho ainda a ser percorrido em busca pelo reconhecimento da sua 

empreitada: “Muitos ainda riem quando argumentamos que o grande desafio do século é o 

envelhecimento” (GUIMARÃES, 2000). 

Os dados estatísticos apresentados pelo IBGE naquele mesmo ano reafirmavam a 

previsão do fenômeno conhecido como “transição demográfica” ou “transição 

epidemiológica”, caracterizado pela redução da mortalidade infantil, a diminuição da taxa 

de fecundidade e o aumento da expectativa de vida (KALACHE et al.; RAMOS et al.; 

VERAS et al., 1987). Apesar destas evidências estatísticas, a fala de Renato Maia 

Guimarães reforçava o tom desafiante daquele grupo na defesa de seus objetos – a velhice, 

o envelhecimento e os velhos – em diversos âmbitos, inclusive frente à própria medicina 

(GUIMARÃES, 2000). A geriatria, nesse sentido, se apresentava como uma especialidade 

que buscava ser relevante para o próprio campo médico. 

A segunda situação vem de observações e questionamentos realizados a partir da 

minha prática clínica como psicanalista. O atendimento de idosos e de seus familiares 

permitiu um contato com diversos aspectos relacionados à velhice e ao envelhecimento. 

Entre estes, chamava a atenção uma disparidade entre o diagnóstico e as orientações 

médicas oferecidas. Em pelo menos dois casos, idosos chegaram para atendimento com 

diagnósticos de demência ou “em início de demência” sem prescrições de tratamento, seja 

de medicamentos ou de outras terapêuticas (terapia ocupacional, fisioterapia, psicoterapia, 

entre outras), apesar de já observado no primeiro contato um quadro que pode ser chamado 

de “fragilidade generalizada”.  

Questionados sobre o desenvolvimento desse momento em que o idoso se 

encontrava, seus familiares relatavam histórias recentes marcadas por perdas significativas 

(de cônjuges, do trabalho, de filhos, da potência do corpo devido a uma doença 

incapacitante), da presença de uma dificuldade antes inexistente, uma separação amorosa 

ou ainda de mudanças de papel exercido na família, entre outras. Também relatavam a 

maneira como seus familiares costumavam lidar com as mudanças ocorridas durante a 
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vida, que refletiam uma maior ou menor dificuldade em lidar com as perdas e as 

transformações advindas com o passar do tempo. Os relatos sobre as dificuldades ou a 

rigidez em lidar com as perdas nestes casos, apesar de se apresentarem de modo particular 

para cada um, corroboravam com quadros clínicos descritos por outros psicanalistas e 

psiquiatras, como Jack Messy (1992), Delia Catullo Goldfarb (1998, 2004), Ângela 

Mucida (2009), Robert Perez Fernandez (2009) e Goveas et al. (2011). A depressão, 

entendida como um processo de luto no sentido desenvolvido por Freud (1915b), quando 

não tratada (ou mesmo considerada) na velhice pode estar associada ao início do processo 

demencial.  

Além do interesse em entender as questões subjetivas e relacionais pertinentes ao 

processo do envelhecimento humano, outro aspecto chamava a atenção nesses casos, que 

pode ser representado pela fala do filho de um idoso, quando perguntado se seu pai estava 

recebendo algum acompanhamento medicamentoso: o médico disse que é normal ficar 

triste na velhice, e por isso não havia o que fazer, mas ele realmente não estava bem, 

parou de fazer as coisas que sempre fez na vida, como colocar a mesa do café da manhã 

todos os dias
17

. Nesta e em outras falas semelhantes (em conteúdo), a patologia era 

apresentada pelos profissionais, de acordo com os familiares dos idosos, como um 

processo “normal”, intrínseco ao contexto do envelhecimento. Isso pode ser visto em outro 

caso, em que o diagnóstico depressivo foi descrito como um jeito de ser na velhice que não 

merecia demasiada atenção, justamente por ser entendido como “normal”, o que remete à 

associação ainda recorrente entre velhice e doença. O mesmo postulado de “normalidade” 

também foi observado diante da presença de sintomas de esquecimento e outras patologias 

como a incontinência urinária e a catarata.  

A referência a essa “normalidade” também é apresentada pela escritora e jornalista 

Heloisa Seixas, em O lugar escuro: uma história de senilidade e loucura, ao retratar 

detalhadamente o processo demencial vivido por sua mãe. Em seu relato, demarca o 

momento em que ambas percebem o início da “loucura”, quando num dia qualquer sua 

mãe se veste especialmente para tomar o café da manhã, acreditando estar num hotel, 

quando em realidade estava em sua casa: 

                                                             
17 Registro da fala de um filho que procura ajuda para seu pai em conversa no consultório. Estas conversas 

costumam ocorrer em um ou dois encontros e tem o intuito de compreender as demandas do idoso e de sua 

família, e pensar quais as indicações e encaminhamentos mais pertinentes para cada caso. Os termos nativos 

serão discriminados durante todo este texto pelo formato itálico. 
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Aquele foi o instante da explosão, o marco zero. Pela primeira vez minha 

mãe falava a linguagem dos loucos – daqueles que enxergam o que não 

há. [...] Mas, se aquela manhã de sábado é para mim um símbolo, hoje sei 

que tudo começou muito antes, talvez uns cinco anos ou até mais do que 

isso. Só que, então, eu não entendia direito o que estava acontecendo. 

Um dos primeiros sintomas foi a mudança de temperamento. Algo sutil 

que atribuí à idade, mas aos poucos se foi encorpando, ganhando 

contorno. (SEIXAS, 2007, p.12, grifo nosso). 

Em outro momento a autora expõe a dificuldade em vincular aquela diferença de 

comportamento de sua mãe a um quadro patológico, associando-o a características 

“normais” do processo de envelhecimento: 

Durante esta fase de transformação da personalidade, que se estendeu por 

pelo menos cinco anos, muitas coisas aconteceram. Esquecimentos, 

trocas de nome, teimosia, pirraça, mas tudo parecia normal, coisa de 

quem está envelhecendo (SEIXAS, 2007, p.19, grifo nosso) 

Essas questões foram descritas, de forma similar, pela antropóloga Laura Talarsky 

(1998): “muitos profissionais não treinados em medicina geriátrica atribuem sintomas de 

distúrbios, como depressão, incontinência e perda de memória ao envelhecimento normal” 

(p.102)
18

. O esquecimento como um sintoma, a partir do referencial psicanalítico, pode 

indicar diversas situações clínicas, e como tal deve ser escutado e entendido a partir de um 

contexto mais abrangente, dentro da história de vida do sujeito, como apontou Robert 

Perez Fernandez (2009) sobre a recorrente “queixa subjetiva de memória” com que 

chegam os pacientes idosos na clínica. Queixas que acabam “desaparecendo” no decorrer 

do trabalho terapêutico, apontando a inexistência de um comprometimento de fato 

funcional nesses casos, onde o esquecimento remete a um sintoma de outra ordem.  

Se essa associação entre velhice e doença é realizada frequentemente no senso 

comum, na área da saúde ela é paradoxal: a presença da doença no velho não implica, 

necessariamente, indicação de tratamento, seja ele medicamentoso ou não, justamente pelo 

caráter de normalidade atribuído. É importante frisar que não se trata de defender o uso da 

medicalização na velhice, mas de apontar diferenças que se estabelecem no atendimento 

aos velhos, que partem de considerações morais presentes tanto no senso comum quanto 

nas teorias ditas científicas.  

                                                             
18 Tradução nossa de: “many practitioners untrained in geriatric medicine attribute symptoms of disorders 

such as depression, incontinence, and memory loss to normal aging”. 
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A não indicação de tratamento ou de alguma condução para as dificuldades 

enfrentadas pelos idosos tende a manter um estado de desamparo destes e de suas famílias, 

como relatou o filho de T., um homem de 76 anos, que vinha apresentando certa confusão 

mental e um rareamento das relações sociais
19

. Mais quieto do que o seu normal, o filho 

leva-o ao médico clínico que trata de toda a família, profissional a quem recorriam 

frequentemente e confiavam. Este lhe diz: T. não tem demência; o que ele tem é normal 

para a idade. Essa família sai da consulta com a mesma indagação com que chegou, pois 

essa fala parece não corresponder com a percepção de que T. não estava “normal” para 

seus familiares. Após uma série de acontecimentos esse idoso passa a morar numa casa de 

repouso, quando o filho o leva para se consultar com uma psiquiatra com formação 

geriátrica. Seguidamente à consulta ele manda uma mensagem agradecendo a indicação: 

Ter ido ontem na [...] mudou tudo... [...] até então a tendência era pensar que o cara 

estava morrendo de velho. Não é possível dizer que o quadro inicial de T. melhorou, pois 

outros aspectos foram aparecendo, complicando-o, mas a condução realizada por essa 

médica, que escutou as queixas e aquilo que não estava dentro do padrão normativo de 

vida de T., para usar um termo de Canguilhem (2007)
20

, e a entrada de uma acompanhante 

terapêutica, possibilitou que todos ali se sentissem mais acompanhados nesse difícil 

processo.  

A diferença de atuação entre o geriatra e os médicos de outras especialidades, 

referida por Talarsky (1998), refere-se tanto à construção do diagnóstico quanto à 

condução do tratamento. Durante a pesquisa, foram apresentadas como atribuições 

diferenciais dos geriatras a incomum retirada de medicamentos e a presença de um olhar 

especial para as questões relacionadas à velhice e à família. Essa imagem era contraposta 

aos demais médicos especialistas, por estes reproduzirem uma atuação generalista da 

biomedicina, em que estaria reafirmada a velha associação entre velhice e doença presente 

em nossa sociedade, além da excessiva prescrição medicamentosa. Entretanto, como será 

visto no capítulo 3, nem sempre as distinções entre essas atuações são tão evidentes.  

                                                             
19 Não atendi T., mas acompanhei por certo tempo a família para pensar em opções de atendimentos mais 

específicos para suas demandas.  
20 A ideia de normatividade para Canguilhem (2007) está relacionada ao modo como um organismo se adapta 

ao meio em que está inserido e se orienta por normas próprias e coletivas, que podem variar, se opondo a 

qualquer noção de “normalidade”, já que para este autor não existe fato “normal” ou “patológico” em si 

mesmo. 
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O conceito de “capacidade funcional”, assumido tanto pela geriatria quanto pela 

gerontologia, vem justamente propor o rompimento da ideia da velhice atrelada à doença, 

privilegiando a manutenção da autonomia na realização das atividades cotidianas, 

independente da presença de possíveis enfermidades (RAMOS, 2003, 2009, 2011). 

Entretanto, essa concepção, juntamente com as noções de envelhecimento “saudável”, 

“bem-sucedido”, “positivo” e “ativo”
21

, parece ainda ser insuficiente na tentativa de 

desvincular a ideia de envelhecimento como um processo patológico irreversível dentro 

dos campos da saúde e do envelhecimento. 

Uma matéria publicada no jornal A Folha de São Paulo em setembro de 2010 

também contribuiu para evidenciar a discrepância existente entre os discursos geriátrico-

gerontológico e o discurso biomédico mais amplo. O artigo trazia uma entrevista 

concedida pela vice-presidente da Academia Norte Americana de Dermatologia, e recebeu 

um título chamativo: Envelhecimento é doença controlável; o subtítulo continua: 

Envelhecer não é natural, mas sim consequência da forma como as pessoas se cuidam. De 

acordo com a entrevista
22

, a dermatologista diz:  

Alguns acreditam que seja por causa dos genes. Há verdade aí, mas 

também passa pela forma como você se alimenta e cuida do corpo. 

Envelhecer não é algo natural, é uma doença. O envelhecimento pode ser 

controlado pelo jeito que nos cuidamos. Apesar de ser possível retardar, é 

impossível deter. Só que, para ser um idoso saudável, é preciso aprender 

a ser um jovem saudável (DRAELOS, 2010). 

Além da explícita associação entre velhice e doença, há ainda nesta fala aquilo que 

a antropóloga Guita Grin Debert (1999) chamou de “reprivatização da velhice”, no qual o 

envelhecer passou a ser uma responsabilidade do indivíduo, que deve arcar com o sucesso 

ou o fracasso de tal empreitada.  

                                                             
21 Apesar da similaridade entre esses termos, eles tendem a ser mais frequentes em certas disciplinas. O 

termo “envelhecimento saudável” está remetido diretamente ao contexto biomédico, enquanto o 
“envelhecimento bem-sucedido”, termo proposto por Robert Havighutst e Ruth Albrech em 1958, é mais 

difundido entre a literatura psicológica e social, tendo como importante influência os trabalhos de Baltes & 

Baltes sobre potencialidade e otimização das capacidades preservadas nos idosos e as definições de 

componentes de sucesso por Rowe & Kahn (NERI, 2008; RIBEIRO, 2012). Já o termo “envelhecimento 

positivo” foi usado por Featherstone & Hepworth como referência às imagens positivas da velhice surgidas 

na década de 1960 na Inglaterra; de forma que certos autores localizam neste conceito o mesmo sentido da 

noção de “terceira idade” (SILVA, 2008). O “envelhecimento ativo” foi desenvolvido pela Organização 

Mundial da Saúde, por Alexandre Kalache, e será detalhado no capítulo 4.  
22 Deve-se tomar um cuidado em considerar literalmente o que foi transcrito e publicado no texto jornalístico 

como a fala real da entrevistada – informação inacessível ao leitor. Contudo, independente de uma possível 

distorção do que foi dito na entrevista, a questão se mantém a mesma por se tratar de uma representação. 
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Se por um lado a busca pela fonte da juventude e a promessa de eternidade 

continuam a permear o imaginário social, por outro, o progressivo aumento do 

envelhecimento populacional e a extensão da longevidade – nunca se viveu tanto e com 

tanta idade – reacendem debates éticos sobre como viver esses anos conquistados, já que 

essa longa vida ainda tende a ser acompanhada por doenças crônicas e/ou degenerativas, 

implicando cuidados a essa parcela de idosos que se tornarão dependentes. 

Diante desse quadro preliminar, foi formulada a seguinte hipótese que serviu de 

orientação para a continuidade desta investigação:  

- As noções de envelhecimento “saudável”, “ativo”, “positivo”, “bem-sucedido” não 

romperam com a noção anterior da “velhice como doença” por ainda manterem 

epistemologicamente o mesmo entendimento das noções de normalidade e patologia nas 

quais se baseia a biomedicina. A noção de normalidade é, assim, recolocada em outros 

termos.    

Para verificar a hipótese acima, este trabalho procurou responder as seguintes 

questões:  

- Quais as implicações da coexistência dessas noções divergentes para o desenvolvimento 

de conceitos teóricos e para os atendimentos aos idosos, posto que esses discursos 

informam e ordenam as práticas profissionais? 

- Como se articula e/ou se diferencia o discurso geriátrico do discurso biomédico mais 

amplo?  

- Que outras referências sustentam ou atravessam o discurso sobre o envelhecimento e a 

velhice? 

Essas hipóteses foram tomando forma no decorrer do trajeto dessa pesquisa de 

doutorado, reafirmando a ideia postulada por Becker (1999a), de que as hipóteses são 

formuladas e reformuladas durante o processo investigativo em função daquilo que é 

vivido e observado no trabalho de campo, não sendo fixas ou preconcebidas
23

.  

                                                             
23 Ressaltamos aqui a contribuição de Becker (1999a) sobre a importância em se descrever a construção das 

hipóteses: “A maioria dos livros sobre métodos de pesquisa começa sugerindo que nós já temos uma 

hipótese. A questão diante de nós é como esta hipótese pode ser testada da melhor e mais eficiente maneira. 

Tal apresentação dos problemas de método deixa de lado uma fase crucial no desenvolvimento de qualquer 
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Tem-se, portanto, como objeto desta pesquisa, a constituição dos discursos voltados 

para a velhice e o envelhecimento que informam o campo do envelhecimento no país. O 

desenvolvimento desta noção se tornou fundamental para o entendimento das questões 

aqui abordadas, tendo em vista a grande quantidade de atores, propostas e conceitos vindos 

das mais diversas formações profissionais e orientações ideológicas que versam de formas 

distintas sobre as temáticas relacionadas ao envelhecimento. Particularmente será 

enfatizado o discurso do “envelhecimento ativo”, designado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e encampado como política pública no país, como principal representante 

das indicações atuais sobre como “se deve” envelhecer.  

 

 

2.2. Objetivos 

Objetivo geral 

- Descrever e analisar a constituição dos discursos sobre a velhice e o envelhecimento na 

área da saúde, identificando as implicações e impasses para o campo do envelhecimento 

brasileiro. 

Objetivos específicos 

- Descrever e delimitar a noção de campo do envelhecimento, âmbito no qual se 

constituem os discursos voltados para a velhice; 

- Identificar os principais discursos presentes no campo do envelhecimento e o modo como 

estes se relacionam e se articulam; 

- Problematizar o conceito de “envelhecimento ativo” a partir das noções de saúde, doença, 

normalidade, atividade e fragilidade. 

 

 

                                                                                                                                                                                         
trabalho de pesquisa: o processo através do qual adquirimos a hipótese a ser testada. Esta infeliz omissão faz 

com que esta fase pareça ser bastante fácil de realizar – dispensando, portanto, preocupações – ou pareça ser 

feita através de algum procedimento místico não sujeito à análise” (p. 43).  
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2.3. O processo  

Na primeira versão do projeto, o universo da pesquisa estava restrito à análise da 

literatura especializada na área do envelhecimento e da saúde (periódicos e artigos 

considerados científicos), mais especificamente em geriatria e em gerontologia, entendidas 

como especialidades representativas do saber sobre o envelhecimento e a velhice, 

sobretudo dentro dos âmbitos da saúde e da assistência social no país.  

O projeto recebeu o seguinte título provisório: “A geriatria e a gerontologia no 

Brasil: a construção de discursos e práticas sobre a velhice”. Após a contribuição da banca 

de qualificação
24

, na qual foi sugerido que a análise da literatura de periódicos diminuísse e 

a ênfase fosse colocada nas entrevistas com os protagonistas que contribuíram para a 

história e a constituição dessas especialidades, foi necessária uma maior abertura do 

trabalho de campo, de forma a ampliar o contato direto com os modos de produção e 

divulgação dos saberes sobre a velhice e o envelhecimento no país, o que exigiu um novo 

posicionamento da pesquisadora em relação ao trabalho investigativo.  

As conversas e as entrevistas com os protagonistas visavam aproveitar o acesso a 

uma história recente, onde muitos dos pioneiros puderam dar o seu testemunho, ampliando 

a compreensão dos diversos aspectos e discursos que envolvem o campo do 

envelhecimento. Apesar desta pesquisa não se configurar como histórica, os documentos e 

as histórias de vida desses protagonistas foram relevantes para cartografar
25

 influências, 

relações, divergências entre outros pontos que marcaram a constituição desse campo no 

Brasil.  

Para além das entrevistas, fundamentais à apreensão das questões propostas, foi 

realizado um trabalho de campo, com base na metodologia etnográfica, em eventos 

científicos e políticos (abertos à população em geral), dedicados à velhice e ao 

envelhecimento, mais especificamente nas áreas da geriatria e da gerontologia e de seus 

                                                             
24 Neste programa de Pós-Graduação qualifica-se o projeto da pesquisa até seis meses após a matrícula. 

Estiveram presentes na banca de qualificação a Profª Dra. Guita Grin Debert e o Prof. Dr. Luiz Roberto 

Ramos, a quem agradeço todos os comentários e sugestões.  
25 A cartografia, remetida primeiramente à geografia, é também um termo esquizoanalítico, utilizado por 

Gilles Deleuze e Felix Guattari para designar várias maneiras de pensar, pesquisar e analisar territórios, suas 

fronteiras e relações, que está sempre em movimento: “é um termo que faz referência à ideia de ‘mapa’, 

contrapondo à topologia quantitativa, que categoriza o terreno de forma estática e extensa, uma outra de 

cunho dinâmico, que procura capturar intensidades, ou seja, disponível ao registro do acompanhamento das 

transformações decorridas no terreno percorrido e à implicação do sujeito percebedor no mundo 

cartografado” (KIRTZ et al., 2003, p.92). 
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subcampos, pois se entendia que essa era uma forma privilegiada de se ter acesso, não 

somente ao produto “oficial” presente nos textos escritos (documentos, artigos, reportagens 

e tratados profissionais), mas principalmente ao modo como os saberes são transmitidos, 

como são apresentados e como são recebidos pelo público que o assiste.  

Também foram consultadas teses, textos políticos, artigos e comunicações 

científicas realizadas em congressos, além de documentos e declarações públicas de 

eventos e assembleias mundiais e da OMS, ora como fonte bibliográfica, ora como objeto 

de análise. Foram igualmente considerados os tratados e manuais de geriatria e de 

gerontologia, por serem reconhecidos como parte importante do universo biomédico, 

presentes em diversas disciplinas dentro do campo da saúde. Estes são constituídos por 

diversos artigos, de vários autores, que visam dar conta do panorama geral daquilo que 

pretendem abordar, visando a orientação de práticas clínicas específicas, a partir de um 

referencial científico
26

.  

A amplitude de assuntos e abordagens inerente aos temas da velhice e do 

envelhecimento implicou recortes necessários para viabilizar o trabalho de pesquisa. A 

diversidade e a extensão que permeia esses assuntos foi de fato uma das dificuldades 

enfrentadas, exigindo uma permanente atenção no sentido de retomar o objeto e os 

objetivos desta investigação. Assim, o trabalho etnográfico visava situar, contextualizar, 

apontar e problematizar questões.  

Durante a preparação do projeto e a pesquisa propriamente dita, o acompanhamento 

das informações publicadas na mídia foi algo constante, por meio do acesso a reportagens 

e crônicas veiculadas nos jornais diários, revistas, programas de televisão, sites e blogs da 

internet
27

. O contato com este material, entretanto, não se deu de forma sistemática, nem 

                                                             
26 Os tratados e manuais fazem parte de uma tradição no ensino de medicina, como explicita Nestor Schor 

(2011), editor de uma série de guias de medicina ambulatorial e hospitalar brasileiros: “Em nosso meio, é 
bastante frequente a utilização de guias e manuais procedentes de instituições universitárias internacionais 

para a consulta rápida e objetiva de jovens estudantes de medicina, residentes e profissionais da área da 

saúde” (p. XV). 
27 Algumas revistas e jornais publicaram matérias específicas sobre o assunto como capa das revistas, como: 

Vida Simples (2013), “Envelheça bem”; Revista da Cultura (2013) “Velho sim e daí?”; TPM (2012), 

“Especial envelhecimento: juventude é virtude e velhice é defeito?”; Galileu (2011), “A cura do 

envelhecimento”; Veja (2011), “Longevidade: os donos do tempo”; Super Interessante (2010), “Ele pode ser 

imortal”. Ou uma série de entrevistas com o dramaturgo Antunes Filho, Elsa Soares e Lygia Fagundes Telles, 

cada qual falando sobre a velhice na Revista Serafina (2009). Os canais de televisão SBT e Globo também 

promoveram programas “especiais” sobre o assunto: “SBT realidade - longevidade” (23/01/2008) e “Globo 

repórter: os caminhos da longevidade” (09/11/2012).  
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foi resultado de uma pesquisa bibliográfica específica, no entanto não pode ser ignorado, 

dada a sua relevância para essa pesquisa.  

A velhice tem sido tratada fora dos âmbitos da saúde e da assistência social como 

um “mundo novo”, como destacou Arnaldo Antunes na música Envelhecer: “a coisa mais 

moderna que existe nessa vida é envelhecer”. Nesse período foram lançadas diversas 

produções, entre filmes, peças teatrais e romances, com a velhice e questões a ela referidas 

como temática central, sendo estes debatidos e discutidos posteriormente por diversos 

cronistas, jornalistas e intelectuais, expressando um amplo interesse social pelo tema. 

Somente entre os anos de 2011 e 2012 foram lançados vários filmes com grande 

repercussão social e midiática, apresentando olhares críticos e realistas sobre assuntos 

pertinentes a essa fase da vida, entre eles: Amor (Amour, 2012), Um divã para dois (Hope 

springs, 2012); O exótico hotel Marigold (The best exotic Marigold hotel, 2012); Curvas 

da vida (Trouble with the curve, 2012); O quarteto (Quartet, 2012); Intocáveis 

(Intouchables, 2011), O amor não tem fim (Late bloomers, 2011); A dama de ferro (The 

iron lady, 2011); E se vivêssemos todos juntos? (Et si on vivait tous ensemble?, 2011)
28

.  

O contato com toda esta produção trouxe novas questões para as reflexões deste 

trabalho, servindo como um indicativo do modo como o envelhecimento humano é 

retratado de formas diferentes daquelas que costumam ser apresentadas pelo discurso 

científico da geriatria e gerontologia, como a problematização da relação de cuidado numa 

situação de alta dependência apresentada nos filmes Amour e Intocáveis. Esse universo, 

desta forma, acabou por fazer parte do repertório da pesquisa; e, apesar de nenhuma dessas 

obras terem sido tomadas como objeto específico de análise, elas serão apontadas no 

decorrer do texto, como material de pesquisa, quando se fizer necessário.  

                                                             
28 Ainda podem ser citados outros filmes produzidos no início do século XXI: Minhas tardes com 
Margueritte (La Tête em friche, 2010); Aposentados e perigosos I e II (Red, 2010 e 2013); Almoço em agosto 

(Pranzo di ferragosto, 2008); Gran Torino (2008); Ninho vazio (El nido vacío, 2008); Chega de saudade 

(2007); Antes de partir (The bucket list, 2007); Longe dela (Away from her, 2006); Elsa e Fred (Elsa y Fred, 

2005); Conversando com mamãe (Conversaciones com mamá, 2004); Alguém tem que ceder (Something´s 

gotta give, 2003); O filho da noiva (El hijo de La novia, 2001); Iris (2001). Há ainda o desenho animado 

voltado para o público infantil UP- Altas aventuras (Up, 2009). Entre os curtas-metragens brasileiros vale 

ressaltar: Senhoras (2001); O chapéu do meu avô (2004); Clarita (2007), Imminente luna (2000), entre outros 

títulos que, em geral, apresentam um olhar crítico e questionador sobre o assunto. Também é importante citar 

a série de filmes Coccon (1985 e 1988) e o filme italiano Parente é serpente (Parenti serpenti, 1993), que, 

apesar de apresentarem pontos de vista diferentes, são emblemáticos por terem alçado os velhos e a velhice 

como protagonistas.   
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Da mesma maneira, situações clínicas de atendimentos realizados no consultório e 

na forma de acompanhamento terapêutico
29

, ou de supervisão grupal ou institucional
30

 

realizadas nesse período, não apenas contribuíram para a formulação do problema desta 

pesquisa, mas fomentaram um espaço de inquietações e reflexões sobre o modo como as 

pessoas lidam com o próprio envelhecimento e o envelhecimento do outro (independente 

da idade da pessoa atendida), sobre as dificuldades enfrentadas pelos técnicos diante do 

contato com a velhice, sobre os diversos procedimentos institucionais, sobre como as 

pessoas também buscam soluções próprias e criativas sobre como “envelhecer bem” para 

além das várias indicações dadas pelos profissionais e pela mídia, entre tantos outros 

pontos que habitam essa clínica. Algumas vinhetas de casos, portanto, serão retomadas no 

decorrer do texto, buscando, assim, posicionar com maior clareza de onde partiram certas 

problemáticas aqui levantadas.  

Está em cena, portanto, permeando o que se observa e o que se vivencia, o olhar e a 

presença da psicanalista e da analista institucional, marcados por um percurso clínico, de 

pesquisa e de prática institucional no campo da saúde mental, voltado também para o 

envelhecimento. Apesar de estudar questões relativas ao envelhecimento, a partir da 

perspectiva psicanalítica, e de circular em parte do universo da gerontologia
31

, essa 

familiaridade com o tema e com alguns personagens nem sempre significou, a partir do 

lugar de pesquisadora, um conhecimento sobre os costumes presentes nesse meio ou um 

acesso privilegiado ao contatar os protagonistas entrevistados, de modo que as questões 

relativas à contraposição entre “familiar” e “conhecido”, discutidas por Gilberto Velho 

(1978), acabaram se revelando um ponto constante durante esse percurso.  

É fato considerável a rara participação de psicanalistas que desenvolvem trabalhos 

e pesquisas na área do envelhecimento nos eventos científicos de geriatria e de 

gerontologia, sejam como convidados ou como ouvintes, à exceção dos congressos Ibero-

                                                             
29 Sobre isso ver nota nº11 no capítulo 1.  
30 O trabalho de análise institucional referido foi realizado junto a uma equipe multiprofissional de um 

serviço de atendimento de idosos vítimas de violência de um Município do Estado de São Paulo. A 

supervisão grupal focava a experiência dos técnicos, que escolhiam situações para serem trabalhadas neste 

espaço, facilitada pela coordenação de uma dupla de psicólogas. Uma das situações apresentadas pelo grupo 

será usada como um exemplo das questões que permeiam a criação, a permanência e os diversos usos de 

certos estigmas na velhice nos serviços no capítulo 3. Tem-se claro que não se trata de analisar o caso em si, 

ou mesmo o trabalho desenvolvido na supervisão realizada, sendo estes objetos plausíveis de outras 

investigações, mas sim de evidenciar um dos tipos de problemas apresentados neste campo.  
31 Desde 2007 faço parte da Associação Ger-Ações, pesquisas e ações em gerontologia, desenvolvendo 

atividades de formação (supervisão e coordenação de grupos de estudos), incluindo participação na comissão 

científica do III Congresso Ibero-americano de Psicogerontologia, realizado na PUC-SP, 2009. 
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americanos de Psicogerontologia
32

 e da rede de pesquisa “Rede Ibero-americana de 

Psicogerontologia” (REDIP), que os organiza, e que tem psicanalistas em sua composição. 

De forma que, não obstante meu envolvimento com o tema e com alguns grupos, esteve 

presente na maior parte do tempo um estranhamento com o modo como o envelhecimento 

era abordado e como as apresentações científicas, militantes e políticas eram recebidas 

pelos participantes nesses espaços. Assim, a posição de pesquisadora permitiu um 

distanciamento nas relações com grande parte dos participantes – sejam eles os oradores ou 

parte do público – que possibilitou uma maior liberdade para circular nos intervalos e nos 

coffee breaks, participar das palestras e das apresentações orais, sem que sentisse 

necessidade de assumir declaradamente algum posicionamento ou opinião. 

Durante a pesquisa de campo, não foram poucos os encontros com colegas e 

amigos que já conhecia anteriormente, seja em situações de trabalho ou em cursos 

realizados; estas pessoas, algumas delas membros de instituições geriátricas-

gerontológicas, outras realizando pesquisas e trabalhando diretamente com idosos, 

acabaram sendo fontes privilegiadas dos bastidores desse campo. É digno de nota que parte 

da facilidade de comunicação com estes interlocutores se deu também por uma 

proximidade geracional, uma vez que todos terminaram a graduação em meados da década 

de 1990 e compartilhavam referências semelhantes, ainda que cada um tenha desenvolvido 

percursos ideológicos antagônicos em certos casos.  

Esses encontros também foram fundamentais por trazerem novamente à tona a 

particularidade do lugar que ocupava como pesquisadora, em que me via marcada pelas 

minhas experiências pessoais com velhos e com a velhice, com opiniões muitas vezes já 

formadas e nem sempre com uma escuta isenta. Mas essa posição de pesquisadora, por 

outro lado, parecia possibilitar um espaço onde o outro se sentia à vontade para realizar 

críticas ao seu meio. Esse tipo de situação ocorreu em diversas ocasiões, como na mesa de 

abertura de um dos congressos da SBGG, onde se encontrava presente um representante de 

um laboratório farmacêutico: ao ser chamado para dizer algumas palavras sobre a 

                                                             
32 O primeiro congresso aconteceu em Buenos Aires, Argentina (2005); o segundo em Montevidéu, Uruguai 

(2007), o terceiro em São Paulo, Brasil (2009), o quarto em La Habana, Cuba (2011) e o quinto em Puebla, 

México (2013). Red Iberoamericana de Psicogerontologia (REDIP), um grupo de instituições ibero-

americanas “criada para fornecer um quadro de intercâmbio acadêmico e científico, a fim de cooperar no 

desenvolvimento da área de conhecimentos relacionados ao campo da psicogerontologia e outras áreas 

relacionadas com a psicologia nas universidades, instituições e participantes nos respectivos países”. 

Disponível em: <http://redip.jimdo.com/sobre-a-redip/> Acesso em: 23 fev.2012. 

http://redip.jimdo.com/sobre-a-redip/
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campanha que financiavam, “Envelhecer bem. A vida pede esse sorriso. Consulte seu 

geriatra”, lançada naquele momento, um desses colegas, um médico geriatra diz: Isso sim é 

merchandising, imagina o retorno financeiro disso. Em seguida menciona algumas das 

estratégias que percebe serem usadas por esta indústria, em que os representantes de 

vendas que aparecem em seu consultório e no hospital costumam ser mulheres bonitas, 

com decotes entre o sensual e o formal, entre outros assuntos.   

Por outro lado, a empatia diante de situações e personagens que apresentavam 

opiniões e pontos de vista, a princípio muito distantes
33

 daqueles que faziam parte do meu 

universo de referências, trouxe desafios para a escrita deste texto, por compor novas 

perspectivas reflexivas e analíticas. A possibilidade de diálogo e debate com esse outro – 

familiar ou estranho – intensificou a preocupação em fundamentar, com maior nitidez, a 

interpretação daquilo que foi observado, vivido e analisado durante a pesquisa.   

 

 

2.4. Entrevistas e conversas 

 

Uma das técnicas fundamentais para a apreensão da constituição dos discursos no 

campo do envelhecimento foram as entrevistas. Após consulta a profissionais atuantes na 

área, foi fechada uma primeira lista com nomes de 31 protagonistas, todos considerados 

representantes expressivos do campo. Estes foram diferenciados em três “gerações”, ainda 

que as fronteiras entre elas fossem mais ou menos flexíveis.  

Essa classificação foi pensada para favorecer o processo de análise das 

informações obtidas, sendo uma referência específica a este trabalho. Não coincide, 

portanto, com outras categorizações, como a realizada pela antropóloga Andrea Lopes 

(2000) sobre a constituição da SBGG, na qual a autora estabeleceu parâmetros também 

particulares na definição de três gerações entre seus entrevistados
34

. Assim, é aqui 

                                                             
33 A ideia de distância está remetida aos apontamos realizados por Gilberto Velho (1978), abordada como 

uma categoria complexa que não se resume ao conceito de classe social, nem à extensão geográfica ou 

cultural, abrangendo, entre outros, a relação por experiências similares que possibilitam a identificação de 

outros tipos de interação.  
34 Em seu trabalho sobre a SBGG, Andrea Lopes (2000) definiu três gerações entre seus entrevistados: a 1ª 

geração era composta por sócios, basicamente médicos, que tiveram participação ativa nos primeiros anos da 

instituição, inclusive na sua formação; a 2ª incluía profissionais que passaram a se associar posteriormente, 
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atribuído à “primeira geração” o pioneirismo na construção desse campo, com realizações 

de atividades situadas anteriormente à década de 1980. São pessoas que passaram a se 

relacionar com a velhice e o envelhecimento a partir da prática profissional, e acabaram, 

por diversos motivos, envolvendo-se em movimentos de defesa destes temas, participando 

ativamente do desenvolvimento de políticas públicas e da formação de instituições 

geriátricas-gerontológicas, muitas vezes marcadas pela militância política.  

A “segunda geração” foi delimitada por profissionais pertencentes à chamada 

geração baby bommers, grupo que costuma ser referido aos nascidos após a segunda 

guerra mundial, aproximadamente entre os anos 1945 e 1965. Esta geração é apontada por 

alguns autores (DEBERT, 1996, 1999, 2012; FEATHERSTONE, 1998; KALACHE, 

2012) como sendo responsável pela mudança de atitude em relação à velhice, que passa a 

ser tomada como um tema de interesse social e político mais amplo: “Uma geração que foi 

muito ativa ao longo de toda a sua vida [...]. São as pessoas que fizeram a revolução da 

contracultura, o movimento feminista, e hoje estão pensando no seu próprio 

envelhecimento” (DEBERT, 2012)
35

.  

Se a primeira geração é caracterizada principalmente pelo pioneirismo e pela 

militância, a segunda apresenta como marca a valorização da formação acadêmica 

disciplinar, o desenvolvimento de pesquisas especialmente nas universidades e em centros 

de pesquisa. Esses profissionais passam a ter seus trabalhos reconhecidos a partir da 

década de 1980, momento em que a velhice começa a ser tomada como um tema de 

interesse social e político mais amplo. Um marco representativo desse momento é a 

publicação, em 1987, de três artigos epidemiológicos na Revista de Saúde Pública que 

chamam a atenção para um novo fenômeno em processo no país, considerado, até então, 

inexistente: o envelhecimento da população brasileira, tido como um país jovem com 

ações voltadas à infância e à maternidade (KALACHE et al.; RAMOS et al.; VERAS et 

al., 1987). Trabalhos na área das ciências sociais e humanas, como as teses de Ecléia Bosi 

([1973] 1994), Maria Luisa Gusmão de Morais (1977), Myriam Lins de Barros (1980), 

Eneida Haddad (1986), Elvira Mello Wagner (1989), e os trabalhos de Guita Grin Debert e 

Alda Britto da Motta iniciados no início da década de 1990, entre outros, impulsionados 

                                                                                                                                                                                         
incluindo outras formações disciplinares e a 3ª referia-se a profissionais que na sua formação já escolhiam a 

geriatria e a gerontologia como especialidade.  
35 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/treinamento/mais50/ult10384u1017406.shtml> Acesso em: 

07 jan.2014. 
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pela publicação do ensaio A velhice de Simone de Beauvoir publicado em 1970, também 

foram influentes naquele período inicial por trazerem novas perspectivas para esses 

assuntos. É possível, nesse sentido, observar diferenças de movimentos e engajamento 

nessas duas gerações, ainda que haja comunicação entre elas.  

Também foram realizadas entrevistas com profissionais que poderiam ser 

atribuídos a uma “terceira geração”, por terem nascido após os anos 1965, sendo formados 

nesse campo por personagens das gerações antecedentes; a participação dos mesmos se 

justificou pela relevante contribuição de seus trabalhos para os temas desenvolvidos nesta 

pesquisa.  

Assim como acontece com pesquisadores de personagens ou eventos 

contemporâneos, alguns protagonistas que se pretendia entrevistar morreram durante a 

realização desta pesquisa e outros se encontravam demenciados
36

. Num dos casos, uma 

importante ativista pela causa gerontológica vivia numa instituição asilar e, segundo seus 

colegas e amigos, a família impedia o contato com ela dada a situação de fragilidade, 

física e mental, na qual se encontrava. Essa situação contradizia aquilo que ela defendeu 

durante a vida, e era observável o constrangimento de certos entrevistados ao falar sobre 

esse assunto. As dificuldades enfrentadas no processo de envelhecimento de personagens 

do campo não era um foco desta investigação, mas apareceu em diversas situações, 

tornando-se um analisador
37

 das questões abordadas, como se verá adiante, no capítulo 4.  

De todas as pessoas contatadas, apenas duas não se dispuseram ao encontro, uma 

dizendo não ter tempo e outra sugerindo o contato com os seus textos como principal 

material de referência. Além disso, outras entrevistas previstas acabaram não sendo 

realizadas formalmente, seja pela impossibilidade de tempo ou por desencontros de data, 

já que muitos moravam em outras cidades e nem sempre se encontravam presentes quando 

dos descolamentos realizados pela pesquisadora. Por outro lado, durante os congressos e 

eventos frequentados foram efetivadas várias conversas com protagonistas, que se 

mostraram dispostos a compartilhar suas histórias e saberes; contribuindo com 

                                                             
36 Ruy Castro (2005) escreveu nos agradecimentos do livro Carmen: uma bibliografia: “Pela idade avançada 

de muitas de suas fontes, esta bibliografia foi sofrendo várias baixas entre as pessoas com quem o autor 

mantinha contato regular, pessoalmente ou por telefone, e que tinham tanto a contar sobre Carmen” (p.551). 
37 O termo “analisador” foi introduzido por autores da esquizoanálise na década de 1960, fazendo parte 

também do repertório da análise institucional. Tal qual o ato falho, o analisador anuncia uma questão, 

chamando a atenção para algo que se encontra no não dito oficialmente (GUATTARI, 2008). 
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comentários teóricos, indicações de leitura, e empréstimos de documentos e livros, que 

ajudaram a aprofundar e a especificar com detalhes os temas abordados.  

Na escolha dos entrevistados esteve presente a preocupação em manter uma 

diversidade de atuações profissionais, dada a característica interdisciplinar desse campo, 

mas principalmente buscamos garantir a presença de protagonistas que fossem 

representantes significativos dos principais discursos com os quais foram estabelecidos 

contato durante a investigação, já que nem todas as consideradas autoridades puderam ser 

entrevistadas, pelas razões apontadas acima.  

Entre entrevistas formais e conversas, participaram 33 protagonistas. Destes, 12 

deles foram entrevistados formalmente, sendo: 6 médicos, 3 antropólogos, 2 psicólogos e 

1 assistente social. As conversas, algumas igualmente gravadas após a anuência dos 

sujeitos, ocorreram com outros 21 interlocutores, sendo eles: 11 médicos, 4 psicólogos, 3 

assistentes sociais, 1 fisioterapeuta, 1 jornalista e 1 administrador
38

. Nem todos se 

definiram a partir da geriatria ou da gerontologia, o que levou a considerar na análise, esse 

campo como mais amplo que essas duas especialidades.  

Cabe ressaltar que as interlocuções e os eventuais bate-papos estabelecidos com 

outras pessoas com quem tive contato durante a realização da pesquisa – sejam elas 

participantes de eventos e congressos, alunos dos grupos de supervisão, colegas de 

trabalho, entre outros –, são considerados aqui também como “conversas”, apesar de não 

terem sido computadas especificamente acima. Deste modo, são entendidas como fontes 

que contribuíram para o trabalho de cartografia do campo estudado, não podendo ser 

ignoradas (BECKER, 1999b; KIRTZ et al., 2003). 

A diferença aqui concebida entre entrevista e conversa reflete uma preocupação 

metodológica em especificar as particularidades ocorridas nas interações junto aos 

pesquisados, como ressaltou Bourdieu (1997). Nas duas situações, a intenção da pesquisa 

era colocada logo no início, assim como a apresentação da pesquisadora (e da instituição 

de referência). As perguntas feitas a seguir estavam claramente referidas a uma situação de 

pesquisa. Em pelo menos três situações, o convite para a entrevista acabou virando 

conversa, com o entrevistado discorrendo longamente sobre sua história e sobre algum 

                                                             
38 Nas menções às falas destes protagonistas durante o texto, eles serão identificados a partir do modo como 

se apresentaram para a pesquisadora. 
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ponto específico de sua vontade. Ambas as situações trouxeram elementos relevantes. A 

formalidade da entrevista, com um tempo de início definido, possibilitou um 

acompanhamento mais específico, com maior detalhamento dos assuntos tratados. Por 

outro lado, a informalidade presente nas conversas estabelecia um tempo-espaço mais 

solto, com uma maior liberdade na abordagem de assuntos entendidos como mais 

polêmicos
39

. Os entrevistados, de uma forma geral, demonstravam uma segurança em 

expor seus pontos de vista nessas duas abordagens, reafirmando o lugar ocupado por eles 

de protagonismo dentro do campo. 

Com alguns foram realizadas mais de uma conversa ou entrevista, com duração 

que variou entre 32 minutos e 2 horas e meia. Cada uma delas ocorreu dentro de um 

contexto específico, de escolha do entrevistado, algumas em seu local de trabalho, em sua 

residência e outras durante os eventos científicos (duas delas foram realizadas em espaços 

abertos e as demais em salas reservadas). Uma destas entrevistas, com uma das 

organizadoras do congresso, foi realizada na cafeteria e, apesar da falta de privacidade da 

situação, foi interessante observar e participar do modo como eram conduzidas as 

interferências, sendo uma delas da assessora de imprensa, que ora tentava dar a sua versão 

sobre o que era perguntado, ora aproveitava aquele momento para divulgar e justificar a 

importância do seu serviço para a representante da instituição.  

A maior parte das entrevistas e conversas foi marcada com antecedência, com a 

própria pessoa, por intermediação de secretários ou colegas ou pessoalmente durante os 

eventos científicos. Alguns foram contatados via mensagem eletrônica (e-mail), nos quais 

se encontravam especificados o objetivo da pesquisa, a apresentação da pesquisadora 

juntamente com o link de acesso ao Currículo Lattes. Poucos foram aqueles que relataram 

terem visto o Currículo Lattes, sendo todos eles pertencentes à área das ciências sociais e 

humanas. De certa forma, esse conhecimento prévio do percurso da pesquisadora facilitou 

algumas conversas, provavelmente pela identificação de temas e de abordagens afins.  

                                                             
39 A informalidade se refere ao fato de que não houve a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido, apesar da situação de pesquisa ter sido evidenciada desde o início para o interlocutor, sendo a 

conversa motivada pelas perguntas de interesse dessa investigação. Ressalto este ponto, porque no campo da 

saúde há uma clara exigência da assinatura desse termo e nas ciências sociais e humanas esta é uma questão 

controversa, não considerada por muitos como compatível com o método etnográfico (VICTORA et al. 

(2004); SARTI; DUARTE (2013).  
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O roteiro, apresentado em anexo, principalmente usado nas entrevistas formais, 

seguia um mesmo padrão de perguntas abertas, variando apenas em tópicos específicos 

para cada entrevistado, de acordo com suas especificidades como, por exemplo, 

interrogações sobre a produção de um livro, um curso ou demais atividades que lhe eram 

próprias. A escuta visava aproximar-se dos discursos empreendidos e defendidos sobre os 

temas tratados, buscando, antes de tudo, entender como cada um desses protagonistas se 

interessara pelo tema do envelhecimento, que referências foram buscar na época em que 

começaram, onde fizeram suas formações, com quem compartilham ou compartilharam 

seus trabalhos e reflexões, suas opiniões sobre determinados assuntos, entre outros pontos 

que surgiram espontaneamente.  

Os discursos presentes nem sempre estavam vinculados a uma formação disciplinar 

de origem, estando também articulados a outros fatores, como a participação em entidades 

de classe profissional e outras associações; ao contato com referências acadêmicas 

específicas durante a formação universitária e nos cursos de pós-graduação; ao momento 

histórico no qual desenvolveram suas carreiras; às histórias de vida; às questões que 

apareceram após um contato mais frequente com os idosos, entre outros.  

Foi apresentado para os entrevistados o termo de consentimento livre e esclarecido, 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, que definia o anonimato e o uso 

do conteúdo apenas para esta pesquisa. Alguns o solicitavam antes de iniciar a entrevista, 

outros não fizeram questão de assiná-lo, como pode ser visto na fala deste protagonista, um 

médico da segunda geração: Eu não me importo nem um pouco com isso, não precisa se 

preocupar. Algo similar se deu em relação às gravações: alguns se preocuparam quando 

falavam sobre certos assuntos, supostamente por apresentarem uma opinião contrária ao 

que costuma ser defendido oficialmente no meio, ou por fazerem comentários sobre outras 

abordagens presentes no campo, em geral críticas a determinados posicionamentos 

políticos. Nessas ocasiões, duas pessoas pediram para desligar o gravador. Outros, ao 

contrário, não se importaram em serem identificados com suas opiniões, como foi o caso 

de uma gerontóloga, que parecia fazer questão de que sua fala fosse associada ao seu 

nome, como forma de garantir a autoria de suas ideias, reafirmando uma posição 

privilegiada no campo; apesar disso, mantivemos a escolha por manter todos anônimos, 

inclusive nesse caso.  
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A não preocupação com o sigilo por alguns dos entrevistados evidencia a 

existência de um campo de forças, aspecto relatado como uma das dificuldades encontrada 

nas pesquisas:  

sobre intelectuais, cientistas ou artistas, tanto nas entrevistas quanto na 

publicação dos resultados: propor anonimato a pessoas que estão 

ocupadas em fazer nome é suprimir a motivação principal da participação 

numa entrevista; não lhe propor é proibir-se de fazer perguntas 

“indiscretas”, isto é, objetivantes e redutoras. A publicação dos 

resultados coloca problemas equivalentes, nem que seja pelo fato de que 

o anonimato tem, como efeito, tornar o discurso ininteligível ou 

transparente segundo o grau de informação dos leitores (e isto mais ainda 

nestes casos, visto que muitas posições só contam com um elemento: um 

nome próprio) (BOURDIEU, 1994, p. 132).  

Como um campo em formação, e relativamente novo no país, não são muitos 

aqueles a quem são atribuídos o monopólio sobre os saberes e as práticas sobre a velhice e 

o envelhecimento. Nomeá-los, significaria a possibilidade de ferir suscetibilidades em 

relação aos demais protagonistas que não foram entrevistados, e desvirtuaria as intenções 

deste trabalho, que tem como foco os discursos empreendidos no campo, corporificados 

nas pessoas entrevistadas. Por outro lado, uma das dificuldades na redação deste texto foi 

justamente proteger as identidades destes personagens – considerados como representantes 

significativos dos principais discursos encontrados –, sem que se perdesse, na análise, o 

contexto das falas e a relevância das mesmas no desenvolvimento das ideias aqui 

desenvolvidas.  

A opção pelo anonimato de todos os entrevistados, portanto, não foi tomada apenas 

pela indicação de uma ética necessária nas pesquisas com seres humanos, mas também por 

uma questão teórico-metodológica: separar o “nome próprio” da fala do profissional 

(entendido aqui como o conteúdo da fala e a posição do falante no campo) tem o intuito de 

acessar o discurso que se organiza pelas palavras ditas a um outro 

(pesquisador/observador), numa cena específica (uma entrevista, uma conversa, uma 

apresentação ou mesmo tomando café num intervalo de um congresso). Entender o 

anonimato como uma questão teórico-metodológica visa garantir uma maior autonomia e 

liberdade na análise dos dados obtidos, evitando possíveis pudores que poderiam 

comprometer o rigor, caso ela fosse marcada pela exposição da “pessoa”.  
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2.5. Participação e observação de eventos e congressos 

A participação em eventos e congressos foi pensada como universos desta pesquisa 

por serem espaços privilegiados de divulgação, afirmação e institucionalização de 

conhecimentos e discursos voltados para o envelhecimento e a velhice e por permitirem 

um acesso direto, in loci, às relações estabelecidas entre os personagens ali envolvidos – 

palestrantes, organizadores, representantes de instituições (acadêmicas, governamentais e 

de entidades privadas) e o público (composto apenas por estudantes e profissionais ou com 

a participação de idosos).  

 Com exceção dos dois congressos da SBGG, um regional da seção São Paulo e outro 

nacional, a definição dos demais eventos não foi dada a priori. A divulgação da 

implantação do programa Bairro Amigo do Idoso da Vila Clementino, juntamente com 

dois congressos municipais e um simpósio específicos sobre “envelhecimento ativo”, 

aconteceram durante o período do doutorado. Interessava entender como estes conceitos, 

originados no âmbito da saúde, dentro da OMS, tornaram-se principais referências no 

desenvolvimento de políticas públicas na área do envelhecimento, estando, portanto, 

diretamente vinculado às questões iniciais deste projeto de pesquisa.  

 Nesse mesmo intervalo de tempo, entre os anos 2010 e 2011, o Núcleo de Ensino e 

Pesquisa do grupo Mais
40

 em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP 

(IEA-USP) promoveram um ciclo de debates intitulado “Idosos do Brasil: estado da arte e 

desafios”. Os organizadores divulgavam como objetivo o mapeamento da situação dos 

idosos brasileiros, visando “organizar uma agenda dedicada aos idosos, estudar um modelo 

para sua atenção integral e identificar ações que contribuam com as diretrizes da Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa”
41

. As mesas redondas contavam com a presença de 

profissionais considerados referências em sua área de atuação e foi uma oportunidade 

única de encontrar com diversos protagonistas e ter acesso a suas produções, num espaço 

                                                             
40 O Grupo Mais – Modelo de Atenção Integral à Saúde é definido como uma instituição privada que tem, 

entre suas atuações, a divulgação de modelos de gestão em saúde e um hospital especializado em cuidados 

paliativos. Disponível em: http://www.paliativo.org.br/noticias/2010/11/instituto-de-estudos-avancados-da-

usp-e-grupo-mais-promovem-ciclo-%E2%80%9Cidosos-do-brasil-estado-da-arte-e-desafios%E2%80% 9D/ 

Acesso em: 25 out. 2012.   
41Disponível em: <http://www.paliativo.org.br/noticias/2010/11/instituto-de-estudos-avancados-da-usp-e-

grupo-mais-promovem-ciclo-%E2%80%9Cidosos-do-brasil-estado-da-arte-e-desafios%E2%80%9D/> 

Acesso em: 25 out. 2012.  

http://www.paliativo.org.br/noticias/2010/11/instituto-de-estudos-avancados-da-usp-e-grupo-mais-promovem-ciclo-%E2%80%9Cidosos-do-brasil-estado-da-arte-e-desafios%E2%80%25%209D/
http://www.paliativo.org.br/noticias/2010/11/instituto-de-estudos-avancados-da-usp-e-grupo-mais-promovem-ciclo-%E2%80%9Cidosos-do-brasil-estado-da-arte-e-desafios%E2%80%25%209D/
http://www.paliativo.org.br/noticias/2010/11/instituto-de-estudos-avancados-da-usp-e-grupo-mais-promovem-ciclo-%E2%80%9Cidosos-do-brasil-estado-da-arte-e-desafios%E2%80%9D/
http://www.paliativo.org.br/noticias/2010/11/instituto-de-estudos-avancados-da-usp-e-grupo-mais-promovem-ciclo-%E2%80%9Cidosos-do-brasil-estado-da-arte-e-desafios%E2%80%9D/
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“fora” daqueles pensados e organizados pela geriatria e pela gerontologia, pois os 

organizadores vinham da área dos “Cuidados Paliativos”
42

.  

 Assim, os eventos e congressos foram separados em quatro grupos, sendo eles: 

1. Congressos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

- 7º Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia 

Realizado em Santos-SP, entre os dias 13 e 16 de abril de 2011, no Mendes Convention 

Center. Evento organizado pela SBGG - Seção São Paulo, com apoio da Janssen 

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. É também chamado de GERP 2011.  

- 18 º Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia  

Com o tema “Envelhecimento: oportunidades, desafios e conquistas”, foi realizado no 

Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 25 de maio de 2012 no Centro de Convenções Sul 

América. Organizado pela SBGG com apoio de diversos patrocinadores
43

. Tanto este, 

como o congresso da seção paulista, mencionado acima, são voltados para que 

“profissionais e estudantes da saúde se atualizem com a prática clínica do atendimento 

à pessoa idosa”
44

, visando “contribuir para o avanço do conhecimento e o debate de 

propostas para o enfrentamento das questões mais atuais relativas à Geriatria e a 

Gerontologia”
45

. Segundo informação do congresso, esta edição teve 3.113 inscritos 

pagantes, com 1.529 trabalhos científicos apresentados. Desde 1969, o congresso 

nacional é realizado a cada dois anos.  

 

2. Congressos e eventos abertos ao público em geral sobre “Envelhecimento Ativo” 

- I Fórum Público do Bairro Amigo do Idoso da Vila Clementino 

Realizado em 29 de março de 2011, no teatro João Caetano, São Paulo. Organizado 

pelo Instituto de Saúde do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A proposta do evento era lançar o 

projeto “Bairro Amigo do Idoso” na Vila Clementino, como uma vertente do projeto 

“Cidades amigas do idoso” proposto pela OMS (OMS, 2008). Também foi lançada, 

                                                             
42 Apesar dos cuidados paliativos e da geriatria-gerontologia poderem ter objetos de trabalho em comum, eles 

nem sempre se encontram. O último congresso da SBGG montou pela primeira vez em sua edição uma sala 

inteiramente voltada para os cuidados paliativos, que esteve cheia na maior parte do tempo, mostrando o 
interesse das pessoas ali presentes pelo tema. Antes esse assunto se encontrava restrito a uma ou outra 

apresentação pontual. 
43 Segundo as informações do programa oficial são patrocinadores “ouro”: Abbott Nutricion, Support 

Advanced Medical Nutrition e SESC; patrocinadores “prata”: Novartis, Moksha8 e patrocinadores brinze: 

Nestlé Helth Science, Pfizer e Tena. Também é divulgada a seguinte informação abaixo dos logos dos 

patrocinadores: “este evento recebeu patrocínio de empresas privadas, em conformidade com a lei nº 11.265, 

de 3 de janeiro de 2006”, lei que “regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de 

primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos” (BRASIL, 2006) e que também fala 

sobre a divulgação de produtos. 
44 Texto informado pela SBGG referente aos números dos congressos realizados desde 1997.  
45 Idem.  
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naquele momento, a pesquisa “Envelhecimento Ativo e Cidade Amiga do Idoso: 

Estudo para a implantação do Bairro Amigo do Idoso da Vila Clementino do 

Município de São Paulo” com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP). 

- II Congresso Municipal sobre Envelhecimento Ativo 

Realizado na Câmara dos Vereadores do Município de São Paulo, no dia 31 de 

novembro de 2013.  

- 2º Seminário Envelhecimento e Saúde Pública 

Com o subtítulo “Repensando e reconstruindo as novas interfaces do cuidado”, foi 

realizado nos dias 11 e 12 de novembro de 2013, organizado pela Faculdade de Saúde 

Pública da USP/SP em parceria com o Observatório da Longevidade Humana (OLHE) 

e o Estudo SABE.    

- ENAGE 2013 – Envelhecimento Ativo CRI Norte  

Realizado entre os dias 13 e 16 de agosto de 2013 no Centro de Referência do Idoso da 

Zona Norte, em São Paulo, como o VII Simpósio de Geriatria e Gerontologia, tendo 

como subtítulo: “Saúde, educação e cultura: perspectivas para um envelhecimento bem 

sucedido”. Teve apoio da Associação Congregação de Santa Catarina e da SBGG-SP. 

Era um evento interno, mas aberto a todos os profissionais do Estado interessados.  

 

3. Ciclo de debates IAE-USP/grupo Mais 

Foram realizadas as seguintes mesas redondas
46

: Demografia e Referencial Legal 

(18/10/2010); Políticas Públicas Relacionadas à Pessoa Idosa (24/11/2010); Aspectos 

urbanos e habitacionais em uma sociedade que envelhece (29/03/2011); Fisiologia e 

fisiopatologia do envelhecimento (31/05/2011); Modelos de atenção à saúde de idosos 

(14/06/2011); Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (09/08/2011); Mediar, 

Medicar, Remediar, Paliar (13/09/2011); Envelhecimento e Subjetividade 

(30/09/2011); O Idoso na Imprensa (18/10/2011); Política Nacional da Pessoa Idosa: 

Ações do Ministério da Saúde (25/10/2011).  

 

4. Eventos em países da América Latina  

- I Encuentro de Investigadores de la Red Iberoamericana de Psicogerontología 

(REDIP), realizado em Montevidéu-Uruguai, nos dias 27 e 28 de maio de 2010. 

- Congreso de Psicología de la Vejez, realizado na cidade de Mar del Plata-

Argentina, nos dias 5 e 6 de novembro de 2010.  

                                                             
46 Informações divulgadas no programa oficial do evento. Algumas mesas foram gravadas e podem ser vistas 

em vídeo no site do IEA-USP em <http://www.iea.usp.br/iea/online/midiateca/saudenutri/>. 

http://www.iea.usp.br/iea/online/midiateca/saudenutri/
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- IV Congreso Iberoamericano de Psicogerontología, realizado em Havana-Cuba, 

entre os dias 26 e 28 de outubro de 2011. 

 

 

Após a explanação das questões que mobilizaram a realização desta pesquisa, assim 

como os procedimentos escolhidos para melhor abordá-los, no próximo capítulo nos 

deteremos em circunscrever a constituição do “Campo do Envelhecimento”, entendido 

como um conceito mais amplo do que a área delimitada pelas especialidades da geriatria e 

da gerontologia.    
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CAPÍTULO 3 
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Capítulo 3  

O CAMPO DO ENVELHECIMENTO   

 

O envelhecimento humano é abordado de múltiplas maneiras, a partir de distintos 

saberes e diversos temas: corpo, tempo, relações sociais, aposentadoria, trabalho, família, 

ancestralidade, filiação, geração, Estado, política, história, arte, religião, misticismo, 

esporte, moda, farmacologia, estatística, memória, cultura, planejamento das cidades, 

subjetividade, sexualidade, mídia, publicidade, economia, educação, legislação, direitos, 

biologia, química, fisiologia, patologia, cuidado, saúde, reabilitação, instituições, 

voluntariado, morte, vida...  

Apesar desta abrangência, os temas da velhice e do envelhecimento têm sido 

prioritariamente encampados no país, sobretudo em termos teóricos, práticos e políticos, 

pelas áreas da saúde e do serviço social, mais especificamente por duas especialidades que, 

desde a década de 1960, vêm assumindo para si o encargo de normatizar e normalizar esses 

objetos: a geriatria e a gerontologia.  

O estabelecimento da geriatria e da gerontologia no Brasil, além da influência do 

discurso gerontológico apresentado nas convenções internacionais, se deu de forma 

peculiar, sendo importante abordar o caso brasileiro em suas particularidades e 

especificidades. Apesar da crescente publicação de artigos científicos e relatos de 

experiências voltadas ao tema do envelhecimento e velhice, ainda são relativamente 

poucos os trabalhos que versam sobre como essas especialidades e seus respectivos 

discursos se constituíram no país, sendo muitas vezes realizado um tipo de paralelismo 

com o que aconteceu em outros países, o que nem sempre corresponde à realidade 

brasileira. Foram encontradas poucas pesquisas estritamente históricas cobrindo o período 

recente da construção desse campo, sendo elas prioritariamente etnográficas referidas ao 

percurso político, aos movimentos de aposentados e pensionistas ou ainda sobre as 

nomeações e terminologias dadas à velhice e aos velhos. Os historiadores do país ainda 

não se envolveram com o tema, ao contrário do que relatou o sociólogo canadense Stephen 

Katz (1996) sobre o crescente desenvolvimento das pesquisas de uma gerontologia 

histórica nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países europeus.  
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Esta pesquisa nunca se pretendeu histórica, mas a falta deste tipo de abordagem ou 

de precisão na apresentação de dados, passou a ser considerada como um dos aspectos 

relativos a esse campo. Na revisão bibliográfica retomada no momento da análise dos 

dados, por exemplo, observamos que artigos e livros de autores diferentes apresentavam 

datas e informações distintas sobre o mesmo assunto tratado, que por sua vez não 

condiziam com as fontes primárias consultadas
47

. Mais do que uma preocupação com 

detalhes, essas ponderações apontam para uma fragilidade presente no campo, de uma 

produção ainda fragmentada e carente de revisões, interpretações e reflexões sobre si, 

apesar da notável quantidade de artigos e livros acessíveis atualmente que versam sobre a 

velhice e o envelhecimento.  

Dados estatísticos sobre a mudança do perfil etário da população brasileira – cada 

vez mais envelhecida e longeva –, são citados à exaustão como justificativas para qualquer 

ação no campo do envelhecimento. O dado estatístico é considerado, nesses casos, um fato 

“autoexplicativo”, um fenômeno científico que prescinde de interpretações. A leitura 

predominante dessas informações, presentes em um grande número de trabalhos 

acadêmicos, tende a uma visão generalizada e homogênea tanto da população idosa, quanto 

das questões enfrentadas por este grupo. Esse aspecto implicou a transformação da revisão 

bibliográfica em pesquisa de campo: parte desta literatura, que a princípio era 

compreendida como um suporte teórico e reflexivo para o que foi observado na trajetória 

da pesquisa, acabou por ser também mais um objeto a ser analisado, por representar o 

                                                             
47 Dois casos podem ser citados: o texto A formação gerontológica no Brasil (NERI, 2006), por exemplo, 

apesar de ter o mérito de condensar marcos desta história recente, traz datas e informações inexatas sobre 

certos acontecimentos, como a fundação da Associação Nacional de Gerontologia (ANG), referida ao ano de 

1982 (p. 26), sendo o correto em 1985, como pode ser visto em documento transcrito adiante neste capítulo. 

É igualmente atribuído ao Instituto Sedes Sapientiae o primeiro curso de especialização em gerontologia em 

1979; no entanto, um primeiro seminário de formação ocorreu anteriormente nesta mesma instituição em 

1975, com trinta alunos matriculados, como descrito na apresentação da apostila Envelhecimento e 

gerontologia: introdução às noções básicas, material composto pelo conteúdo oferecido pela professora 

convidada (FERREIRA, 1976) e em depoimentos de Elvira Mello Wagner (1989, 2004). Esta apostila foi um 
empréstimo cedido temporariamente para fins desta pesquisa por uma das protagonistas entrevistadas. Já para 

Mario Filizzola (1972), o primeiro curso de “gerontologia social” foi oferecido pela Associação Brasileira de 

Gerontologia (ABG) em 1968, no Clube dos Decoradores, no Rio de Janeiro, tendo em seguida ocorrido o 

“curso de gerontologia para médicos e assistentes sociais" em parceria com a Associação Médica 

Fluminense. O artigo Os periódicos especializados em geriatria e gerontologia no Brasil de 1969 até 2006 

(PRADO, 2006) apresenta outra situação desse tipo. Com o objetivo de descrever e analisar a situação dos 

periódicos voltados para a geriatria e a gerontologia nacionais desde 1969, acabou por não considerar como 

existente a primeira revista editada pelo SESC, chamada Cadernos da Terceira Idade, publicada entre 1977 a 

1983. No texto é apresentada apenas a revista atual, A Terceira Idade, sendo abordada como a única que não 

sofreu descontinuidade desde o ano de seu lançamento, em 1988, reforçando o imaginário presente no 

universo pesquisado da eficiência do SESC na sua abordagem com o envelhecimento.  
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próprio campo, sendo abordado ora como referência bibliográfica ora como objeto de 

reflexão.  

A diferenciação entre a produção de conhecimento, declaradamente demarcada pela 

geriatria e gerontologia, foi outra dificuldade encontrada na investigação. O mesmo 

ocorreu com a identificação dos agentes produtores e reprodutores desse conhecimento: 

por se tratar de um campo recente, seus pioneiros vieram de outras áreas e formações 

acadêmicas, ou ainda de outras especialidades médicas, e nem sempre referem seus 

trabalhos à geriatria ou à gerontologia. Esse aspecto acabou por colocar em cena a 

necessidade de redimensionar a presença, ausência ou a influência desses discursos, tanto 

na produção leiga ou científica quanto nas diversas ações voltadas aos idosos e seus 

familiares.  

Também se destacou no processo investigativo a constatação da relevância de 

personagens, produções e instituições que fazem questão de não se definirem ou se 

denominarem a partir da geriatria e da gerontologia, mas se encontram constantemente 

presentes, frequentando e apresentando seus trabalhos e concepções nos eventos 

científicos. Contribuem, inclusive, para os debates envolvendo o desenvolvimento de 

políticas públicas, compondo, dessa forma, um quadro muito mais amplo do que aquele 

estabelecido por essas duas especialidades.  

A heterogeneidade apresenta-se como uma marca nas instituições geriátricas e 

gerontológicas, como apontou Andrea Lopes (2000) a respeito da SBGG, aspecto 

observado no modo como as disciplinas e os departamentos acadêmicos, cada qual 

trabalhando com referenciais próprios, nem sempre conseguem estabelecer diálogos sobre 

a velhice e o envelhecimento, supostamente considerados os mesmos objetos de estudo. A 

abertura de cursos de graduação em gerontologia no país, na década de 2000, recolocou 

nesse cenário o papel desta especialidade que passa a ser concebida, pelo menos na 

intenção, como uma profissão, reacendendo conflitos e disputas ideológicas e políticas, 

sobretudo no que diz respeito à transformação de uma especialidade em uma disciplina, o 

conteúdo teórico considerado indispensável para ser ministrado durante a formação, qual 
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base epistemológica se fundamentar e quais seriam as responsabilidades técnicas desse 

novo profissional
48

.  

Se por um lado é evidente o crescimento do interesse pelo tema do envelhecimento 

em geral, como podem ser vistos no aumento de inscrições nos diversos congressos da área 

(entre eles os da SBGG) e na produção cultural, como apontado no capítulo anterior; por 

outro lado, nem todos os cursos de pós-graduação stricto e lato sensu e as residências 

médicas têm recebido a demanda de público esperada. Um dos mestrados mais tradicionais 

do país teve apenas duas inscrições realizadas no ano de 2013; uma das residências 

médicas, também considerada referência, não teve nenhuma inscrição solicitada em 2011; 

e cursos de especialização deixam de ser oferecidos por não completarem turma
49

, 

apontando um refreamento das expectativas de crescimento que se esperava para esse 

campo na passagem para o século XXI, quando a geriatria e a gerontologia eram tidas 

como campos promissores (GROISMAN, 1999b).  

Cabe ressaltar que o crescimento dos profissionais que frequentam os congressos e 

os cursos de aperfeiçoamento não representa, necessariamente, um interesse em se 

especializarem em gerontologia ou em geriatria. Nas diversas conversas realizadas com 

participantes dos congressos da SBGG, alguns relatavam que o interesse em estar ali se 

devia ao fato de atenderem muitos idosos em seus serviços de origem (a grande maioria na 

área da saúde, em serviços públicos ou em atendimentos particulares) e foram para o 

congresso se instrumentalizar e trocar experiências, mas não pretendiam delimitar sua 

prática apenas a essa população etária. 

Outro dado relevante dessa situação apareceu durante o período de 

desenvolvimento dessa investigação, com a solicitação de uma unidade do SESC-SP para 

pensar como envolver os idosos frequentadores em ações que não estivessem ligadas à 

prática esportiva
50

. Segundo os educadores sociais responsáveis pela definição e 

acompanhamento das atividades desse serviço, aquelas voltadas para a “terceira idade” não 

estavam recebendo o público esperado. Os idosos se vinculavam e se mantinham assíduos 

                                                             
48 O primeiro curso de graduação em gerontologia no país é oferecido pela Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP) em 2005, seguida em 2008 pela Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCAR).  
49 Estas informações foram obtidas em conversas realizadas durantes os congressos por pessoas de dentro 

desses serviços, sendo confirmadas posteriormente.  
50 Essa solicitação foi feita a uma equipe da associação Ger-Ações, da qual a pesquisadora faz parte, a partir 

da discussão de um projeto que acabou não sendo efetivado.  
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nas aulas de educação física em geral e nas aulas artísticas. Deram como exemplo uma 

oficina de memória oferecida na unidade com maior participação de idosos da cidade, na 

qual, das 25 vagas disponíveis, houve apenas 12 inscrições. Situação semelhante foi 

relatada por uma psicóloga que trabalha num serviço de saúde onde funciona um centro de 

convivência voltado para idosos no Município de São Paulo. Parte desse dispositivo que 

oferecia especificamente os atendimentos de saúde se mantinha cheio e com lista de 

espera, enquanto o centro de convivência, apesar da divulgação e da oferta de várias 

atividades culturais, como baile mensal e cinema, encontrava-se constantemente esvaziado.  

Apesar de se tratar de casos diferentes, dois aspectos iniciais podem ser levantados 

a respeito da não participação dos idosos em certas atividades, considerando a gratuidade e 

o vínculo estabelecido com esses serviços. Tanto as atividades físicas e artísticas quanto as 

consultas clínicas (sejam elas médicas, psicológicas, fisioterápicas, fonoaudiológicas, 

nutricionais ou de terapia ocupacional) tem objetivos nítidos e específicos, assim como 

também são claros os papéis dos envolvidos: professor/aluno e profissional da 

saúde/paciente, respectivamente. A principal hipótese levantada se refere ao fato dessas 

atividades serem prioritariamente influenciadas por um discurso gerontológico dentro do 

campo da saúde, que tende a uniformizar a velhice e os velhos, com indicações sobre como 

viver e como, paradoxalmente, evitar a velhice, situação já apontada por outros autores 

(DEBERT, 1999; PEIXOTO, 1998).  

Vale ressaltar o quanto esse público, de certa forma, começa a responder a esse tipo 

de disciplinamento típica da área da saúde, para usar um termo foucaultiano, evitando 

essas atividades. Um contraponto a esses dois casos apontados pode ser observado pelos 

bailes semanais promovidos pelo Movimento Pró-Idosos (MOPI)
51

, no parque da Água 

Branca, Município de São Paulo, onde o grande acontecimento é o próprio baile, com seus 

encontros, flertes e namoros, e há décadas permanece com lotação e movimento, indicando 

o interesse de certos idosos em atividades sociais e culturais, onde a participação é livre de 

qualquer tipo de direcionamento.  

                                                             
51 Há duas informações sobre a criação do MOPI: segundo Maria Barroso (2001), esta instituição começou a 

ser pensada em 1971, com início da atuação em 1972 e reformulada em 1974 junto a integrantes do SESC-

SP. Segundo documento do SESC, 2003, sua criação data de 1975: “Formado por entidades governamentais 

e privadas, órgãos públicos e profissionais liberais envolvidos com a questão do idoso, o MOPI nasceu nas 

dependências do SESC Consolação e lá funcionou durante algum tempo depois da sua fundação” (SESC, 

2003, p. 56).    
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Apesar da centralidade do discurso geriátrico-gerontológico inferindo nas práticas e 

ações voltadas para a velhice, a identificação dos idosos a esse discurso não se dá sem 

resistências ou pacificamente, sendo este um dos pontos a ser considerado para os impasses 

enfrentados por essas especialidades.  

É importante esclarecer que, apesar das diferenças fundamentais existentes entre a 

geriatria e a gerontologia e seus respectivos discursos no Brasil (e todas as suas possíveis 

subespecialidades e linhas existentes, como a biogerontologia, gerontologia biomédica, 

gerontologia social, gerontologia crítica, psicogerontologia, psicogeriatria, entre outras) 

elas serão consideradas ora em conjunto, dada a intrínseca relação da gerontologia com o 

discurso construído na área da saúde (KATZ, 1996), ora separadamente.  

Durante o trabalho de campo, foram observadas tanto ações especificamente 

geriátricas, que não levavam em consideração o saber gerontológico tido como 

multidisciplinar, configurando o que alguns entrevistados definiram como clínica médica 

com velhos, quanto, por outro lado, uma tendência recente de desvincular a gerontologia da 

área da saúde. Este último movimento pode ser observado, por exemplo, na discussão 

sobre a formalização do cuidador de idoso como uma profissão específica, que não 

pertenceria nem à saúde, nem à assistência, nem à educação física, nem ao turismo, como 

postulou uma assistente social e gerontóloga, protagonista do campo, em uma apresentação 

em que tentava fazer frente aos questionamentos dos conselhos de enfermagem. Esse 

debate aponta, ainda que de forma preliminar, para um fortalecimento do discurso da 

gerontologia social, predominante entre as décadas 1970 e 1990, e que perdeu força com o 

domínio da gerontologia por profissionais da área da saúde no período seguinte.  

Essas observações, percebidas no percurso desta investigação, acabaram por 

redimensionar o universo da pesquisa, delimitado no início às especialidades da geriatria e 

da gerontologia.  

A escolha pela denominação campo do envelhecimento, termo referido ao conceito 

de campo social de Pierre Bourdieu (1994), visa justamente abordar a amplitude deste 

cenário pelas diversas relações e tensões envolvidas na construção dos discursos sobre a 

velhice e o envelhecimento no Brasil. Trata-se de um universo mais abrangente e mais 

heterogêneo que as áreas definidas pela geriatria e pela gerontologia e suas associações 

oficiais, embora algumas delas se afirmem como as únicas responsáveis pelos saberes 
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produzidos sobre o tema. Cabe ressaltar, que a heterogeneidade aqui referida, não está 

associada à “multidisciplinaridade” como característica intrínseca atribuída à geriatria e à 

gerontologia, mas sim pela presença de distintos discursos, por vezes antagônicos, que 

regem essa temática. A geriatria e a gerontologia fazem, portanto, parte desse campo 

juntamente com outros agentes, disciplinas, organizações e práticas, sendo aqui tomadas 

como discursos em disputa.  

O campo do envelhecimento poderia, à primeira vista, ser abordado como um 

campo especificamente científico, quando se tem em conta toda a produção de 

conhecimento realizado na academia e sustentado pela publicação em revistas científicas 

reconhecidas pelos profissionais da área. Entretanto, como pode ser visto até o momento, 

não se restringe a ele, por também apresentar como fundamental na sua constituição a ação 

militante de associações, fóruns, universidades abertas e conselhos de idosos e de 

profissionais de várias áreas de atuação, além de se caracterizar por uma prática 

intervencionista, seja ela clínica, assistencialista, política, esportiva, cultural ou educativa. 

Como apontou uma antropóloga entrevistada: o campo gerontológico no Brasil nasce de 

uma atuação prática. Isso é muito claro. As práticas, à semelhança do que ocorre no 

campo da saúde coletiva, são elementos fundadores, sendo inclusive consideradas motivos 

de prestígio, como relatou Lopes (2000) sobre o caso da SBGG.  

Desta forma, faz sentido abordá-lo como um campo social específico, por onde 

circulam o universo acadêmico, a clínica, a política, o assistencialismo, o mercado, a mídia 

e a cultura, com suas “relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, seus 

interesses e lucros [...], onde todas essas invariantes revestem formas específicas” 

(BOURDIEU, 1994, p.122). Faz parte desse conceito o entendimento dos conflitos, a 

identificação das autoridades do campo, a concorrência pelo prestígio e pela reputação das 

propostas anunciadas, sendo “um espaço de relações em movimento cujo estado o 

sociólogo deve permanentemente construir e/ou reconstruir” (LOYOLA, 2002, p. 68).  

A noção de campo visa abordar a diversidade de discursos e intenções encontrada 

durante a pesquisa, contrapondo-se à ideia de uma “ciência do envelhecimento” 

(PAPALÉO NETTO, 2006), que substituiria a divisão entre geriatria e gerontologia, numa 
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perspectiva interdisciplinar
52

. Entende-se que a tentativa de abranger todos os aspectos da 

velhice e do envelhecimento como parte de um mesmo escopo, tende a limitar o 

desenvolvimento dessas duas especialidades e, principalmente, tenderia a restringir o 

alcance da discussão pública sobre os assuntos relacionados a esses temas.  

Assim, a seguir serão levantadas algumas das questões que impulsionaram o 

desenho do campo do envelhecimento, sendo priorizados os pontos que apareceram no 

percurso investigativo, em especial nas entrevistas e nos eventos e congressos 

frequentados, sendo estes articulados com a revisão da bibliografia sobre os temas 

abordados. Trata-se de um esforço descritivo e analítico sobre a construção dos discursos 

atuais sobre a velhice e o envelhecimento, a serviço de situar as questões apresentadas, sem 

a pretensão, evidentemente, de esgotá-las.  

 

 

3.1. Publicações nacionais em geriatria e em gerontologia  

Os termos geriatria e gerontologia foram cunhados no início do século XX, numa 

época em que a ciência era tida no ocidente como a grande bússola da humanidade, e as 

novas especialidades e disciplinas espelhavam uma nova maneira de se relacionar com o 

mundo, entendendo que, ao separar, fragmentar, descrever, organizar e classificar, se 

poderia garantir um maior controle sobre o objeto estudado. Mesmo impulsionados pela 

criação da ginecologia e da pediatria, com suas ações voltadas para um público alvo e 

problemas considerados específicos, como mostram as pesquisas de Fabíola Rohden 

(2001) e Junia Sales Pereira (2008), respectivamente, demoraria ainda algumas décadas 

para que a geriatria e gerontologia se estabelecessem como especialidades reconhecidas, 

tendo a velhice, o envelhecimento e os velhos como seus objetos de atuação
53

.  

No Brasil, esse movimento ocorre oficialmente a partir da segunda metade do 

século XX, com a fundação da SBGG, considerada o principal marco desse processo 

(LEME, 1996; LOPES, 2000; NERI, 2006; PAPALÉO NETTO, 2006). A principal 

                                                             
52 Na Argentina, na Universidad Maimonides, a gerontologia, a geriatria e a psicogerontologia fazem parte da 

“Escuela de Ciencias del Envejecimiento”, configurando um outro tipo de referência entre as especialidades.  
53 Essas questões serão retomadas no capítulo 4, a partir da análise de textos de Élie Metchnikoff e Victor 

Pauchet, por serem considerados representativos de como a geriatria e a gerontologia se originam de um 

mesmo discurso. 



 

 

54 

 

referência a esta história é encontrada no trabalho de Andrea Lopes (2000), Desafios da 

Gerontologia no Brasil, que realizou uma etnografia nesta instituição, identificando as 

estratégias envolvidas na sua constituição. Muitas obras dessa fase inicial não foram 

reeditadas e nem digitalizadas, o que dificulta o seu conhecimento. A busca de livros em 

sebos e bibliotecas possibilitou o acesso a livros que já versavam sobre a geriatria escritos 

por brasileiros, como é o caso do A lucta contra a velhice (ALMEIDA, 1928), Livro dos 

velhos e a ciência de envelhecer depois de 60 anos: elementos da geriatria brasileira 

(MOURÃO, 1945), As funções sexuais e o envelhecimento do homem (FARIA, 1957). Foi 

encontrada bibliografia estrangeira da primeira metade do século XX, traduzidos para o 

português
54

, o que mostra a existência de algum interesse pelas questões da velhice numa 

abordagem científica, ainda que não seja possível inferir sobre o alcance destas 

publicações no meio profissional, intelectual ou popular na época em que foram lançadas.  

Particularmente nas ciências sociais e humanas é evidente a influência ainda 

presente do ensaio de Simone de Beauvoir ([1970] 1990) A velhice, impulsionando muitos 

trabalhos acadêmicos e servindo de argumentos para diversas práticas, marcadas por um 

discurso de defesa da velhice como um tema a ser tirado das sombras. O trabalho de Ecléia 

Bosi ([1973] 1994) tem repercussão semelhante, por colocar em primeiro plano a 

importância das narrativas tanto para o sujeito que a relata, quanto para a comunidade, 

colocando a memória como um elemento fundamental de transmissão de saberes, daquilo 

que é da experiência individual, mas também coletiva. Ao contrário de Beauvoir, Ecléia 

Bosi esclarece não ter tido o objetivo de escrever nem sobre a velhice, nem sobre memória, 

mas ao versar sobre as “memórias de velhos”, acabou por fazer parte deste universo, 

inspirando-o.  

Dois livros escritos por Mario Filizzola (1966, 1972), geriatra e principal fundador 

da Associação Brasileira de Gerontologia (ABG), uma entidade que nasce com a 

dissidência de membros da SBGG
55

 em 1968, trazem uma série de registros detalhados de 

eventos e debates políticos e institucionais que ocorriam na época, principalmente no 

                                                             
54 Entre elas: O outomno da vida (PAUCHET, 1932), A luta contra a velhice (PEREIRA, 1944), Você é mais 

moço do que pensa (GUMPERT, 1946), Cresça, Não envelheça! (CARNEGIE, 1956), Vencendo a velhice 

(BOGOMOLETS, 1958), Vida nova para os velhos (WOLTERECK, 1959). Também se teve acesso a uma 

matéria publicada na Seleções Readers Digest de 1951: Velhice: problemas de todos (p.55-58), pelo geriatra 

americano Max Jacobson.  
55 Até 1968 esta instituição é considerada apenas como Sociedade Brasileira de Geriatria (SBG). Durante 

todo este texto, para facilitar a leitura, será usado unicamente o termo SBGG. 
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antigo Estado da Guanabara, onde esse autor se localizava. A “Ata da Assembléia Geral da 

Fundação da Associação Brasileira de Gerontologia”, por exemplo, está publicada na 

íntegra em A velhice no Brasil (1972). Do mesmo modo estão também registrados 

programas de ciclos de palestras, diversas cartas a políticos, instituições, além das moções 

públicas que envolviam seu trabalho no “Movimento pela velhice” (MOVE). Apesar de 

apresentar comentários e análises, muitas vezes distantes do que atualmente é considerado 

como politicamente correto ou mesmo científico, constituem registros históricos que 

retratam parte do processo de divulgação da gerontologia no país. É interessante observar 

como algumas das opiniões retratadas neste livro fazem uma demarcação territorial, 

geográfica, por situar-se na cidade do Rio de Janeiro, e também institucional, a partir do 

seu lugar de diretor da ABG. Esse aspecto aparece na crítica que o autor faz de um suposto 

“desinteresse de São Paulo pela gerontologia”:  

Causa surpresa verificar a ausência de São Paulo. Onde está São Paulo? 

Por que nem um nome de São Paulo foi citado no Catálogo Internacional 

de Gerontologia? Deve haver alguma explicação para a ausência de São 

Paulo desse campo científico, justamente o Estado mais rico, mais 

próspero e mais industrial da Federação. A razão só pode ser uma: 

preconceito contra a velhice e idéias anacrônicas baseadas na suposição 

de que a família e não as Universidades, os Governos e a Comunidade 

são responsáveis pela problemática do envelhecimento (FILIZZOLA, 

1972, p.316, destaques do autor). 

O autor remete-se especificamente neste trecho à ausência de representantes do 

Estado paulista no 8º Congresso Internacional de Gerontologia realizado em Washington, 

quando ainda estavam acalorados os conflitos entre as participações de membros da ABG e 

da SBGG (LOPES, 2000). Esta crítica, remetida com maior ênfase ao âmbito acadêmico, 

deixa de lado o trabalho que já era desenvolvido no SESC-SP desde 1963, que se tornaria 

um dos pilares do desenvolvimento da gerontologia no país e também do grupo paulista 

que propôs o curso de capacitação no Instituto de Saúde neste período.  

Demais artigos contemporâneos costumam trazer, de forma condensada, a relação 

cronológica de eventos ou acontecimentos, nacionais e internacionais, entendidos como 

propulsores do interesse pela velhice no país, fazendo falta, como foi apontado 

anteriormente, o aprofundamento desse percurso sob uma perspectiva histórica, com 

análise de documentos e testemunhos. Entretanto, sem pretender realizar uma 

historiografia, nem esse é objetivo desse trabalho, alguns desses marcos serão retomados 
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para uma maior compreensão da formação do campo do envelhecimento brasileiro, como 

espaço social de construção dos diversos discursos sobre velhice e envelhecimento em 

disputas na sociedade, a partir das questões que se apresentaram na investigação. 

Privilegiar-se-á, nesse momento: as proximidades e as diferenças entre a geriatria e 

a gerontologia e como se estabeleceram a partir das relações institucionais; a 

multidisciplinaridade e a (im)possibilidade de uma interdisciplinaridade; a produção 

acadêmica sobre envelhecimento por outras disciplinas e especialidades e as 

particularidades do protagonismo nesse meio. Desta forma será possível começar a 

diferenciar os discursos presentes no campo, que ora se aproximam, ora se distanciam e ora 

traçam caminhos paralelos.  

 

 

3.2. A SBGG e as dissidências gerontológicas 

O primeiro aspecto que distingue os congressos da SBGG dos demais eventos 

frequentados durante esta pesquisa evidencia-se logo na entrada, com a imposição do uso 

de crachás que separam seus participantes em duas categorias: prescritor e não prescritor, 

devidamente identificados cada qual com uma cor. Segundo os organizadores, esta medida 

se justificava pela exigência presente na Resolução nº 96/2008 da ANVISA
56

, que 

regulamenta, entre outras situações, a propaganda e a publicidade de medicamentos em 

eventos científicos. Grande parte do financiamento desses congressos advém da indústria 

farmacêutica, apesar do alto valor cobrado pelas inscrições
57

. Uma das explicações 

recorrentes sobre este assunto, por parte das comissões organizadoras, dizia da 

impossibilidade de realizar eventos deste porte sem esse tipo de apoio financeiro. Alguns 

congressos são exclusivamente para médicos, mesmo que profissionais de outras áreas 

desenvolvam atividades vinculadas à atuação médica, como, por exemplo, como 

enfermeiros que acompanham procedimentos cirúrgicos. O fato da SBGG ser uma 

instituição médica atípica por admitir associados não médicos, a diferenciação se torna 

                                                             
56 Resolução-RDC nº 96, de 17 dez. 2008.  
57 Em 2012, no XVIII Congresso Brasileiro da SBGG, ocorrido no Rio de Janeiro, os valores das inscrições 

variavam entre R$120,00 para estudantes de graduação a R$435,00 para profissionais não associados à 

SBGG (com pagamento realizado com quatro meses de antecedência) a, respectivamente, R$220,00 a 

R$785,00 duas semanas antes do evento. A faixa de valores para aluno de pós-graduação ficou entre 

R$310,00 e R$560,00. Para maior referência, o salário mínimo nacional neste período era de R$622,00.  
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premente, pois as empresas nos estandes precisam distinguir os prescritores como público 

alvo.   

Alguns médicos geriatras mencionaram, durante a participação nesses eventos
58

, 

que as empresas contratadas para organizar os congressos passaram a utilizar a indicação 

da ANVISA como uma forma de facilitar a identificação dos médicos pelos estandes, já 

que não há na Resolução nº 96/2008 a exigência de distinção por cores ou mesmo pela 

denominação prescritor ou não prescritor. A referência à necessária discriminação da 

formação profissional se encontra no seu artigo 40:  

O material de propaganda ou publicidade de medicamentos deve ser 

distribuído aos participantes dos eventos que estiverem com a 

identificação de sua categoria profissional claramente visível nos crachás 

(ANVISA, 2008).  

Por se tratar de um evento em que há uma grande parcela de profissionais de 

diversas áreas além da medicina, esse aspecto toma outras proporções, do que apenas zelar 

contra o mau direcionamento de medicamentos por quem não entende do assunto. Para os 

demais profissionais essa situação é entendida como uma forma de discriminação. Esse 

aspecto foi tema de um artigo publicado por duas gerontólogas, uma jornalista e outra 

psicóloga, intitulado GERP 2009 Prescritor ou Não-Prescritor, até quando?. As autoras 

ressaltam a “discriminação” e a “discrepância no tratamento dado aos médicos [...] em 

relação aos demais profissionais de gerontologia”:  

Os inscritos no congresso científico não estavam ali para prescrever, mas 

para apresentar trabalhos, dar palestra, debater, trocar informações. Não 

se inscreveram para medicar. A relação existente no congresso não era de 

médico/paciente, mas sim de congressistas (CORTÊ & NOVAES, 2009).  

As autoras sugerem que os crachás sejam iguais, com a mesma cor, apenas com a 

designação da categoria profissional diferenciada, de forma a “promover um 

posicionamento igualitário a todos aqueles que trabalham com o envelhecimento 

brasileiro” (CORTÊ & NOVAES, 2009). De fato, os olhares atentos dos representantes dos 

estandes se voltavam para os crachás da cor dos prescritores. O curioso é que, nos dois 

congressos frequentados, havia muitos deles que propagavam produtos, e não 

medicamentos, como fraldas geriátricas, meias-calças compressoras e suplementos 
                                                             
58 Conversas realizadas com pelo menos quatros médicos nos dois congressos da SBGG, seção São Paulo 

(2011) e nacional (2012).   
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alimentares, e não davam a devida atenção para profissionais da saúde que teriam maior 

interesse nestes produtos, por lidarem diretamente com questões a eles relacionados, como 

enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. Os graduandos de gerontologia, que se 

diferenciavam dos demais participantes pela idade, por serem evidentemente mais jovens, 

tinham pouco acesso aos estandes.  

Mais do que apenas uma resposta à resolução da ANVISA, esses aspectos expõem 

as disputas presentes entre aqueles que circulam entre as especialidades da geriatria e da 

gerontologia, dificultando o projeto de uma visão e de uma atuação interdisciplinar nesse 

campo. Nem sempre, no entanto, estas disputas se referem à defesa de um ou de outro 

discurso sobre a velhice e o envelhecimento, pois foi observada nos congressos a 

uniformização de uma linguagem prioritariamente biomédica, mesmo entre os trabalhos 

classificados como gerontológicos, indicando uma mesma matriz discursiva.  

Os confrontos se tornavam mais evidentes pela diferença entre as categorias 

profissionais, em que os médicos, geriatras ou de outras especialidades, se mantiveram e 

são mantidos num lugar destacados dos demais, que tendem a buscar outros meios de 

reconhecimento para permanecerem no campo. Na tentativa de apaziguamento das 

disputas entre discursos, será o médico, e não o discurso biomédico, que ficará em 

exposição, sendo a pessoa do médico, na qual se corporifica esse discurso, muitas vezes, o 

alvo da crítica.  

Os congressos da SBGG e grande parte dos profissionais que os frequentam são 

prioritariamente marcados pelos discursos biomédicos, mas não se resumem a eles. A 

prevalência desses discursos seja pelo uso da linguagem, seja pela defesa dos mesmos 

conceitos, não quer dizer inexistência de opiniões divergentes ou mesmo de críticas 

contrárias, mas chama a atenção a pouca ressonância exercida por elas.  

A convivência ou não entre discursos pode ser analisada pelas programações dos 

congressos. No congresso regional da SBGG da seção São Paulo, era notável a prevalência 

de uma abordagem mais geriátrica, com os trabalhos gerontológicos apresentando uma 

linguagem biomédica, ou sendo apresentados como um complemento à fala principal, em 

geral referida à patologia, com títulos que remetem a um adendo: “Aspectos psicológicos”, 

“Importância da terapia ocupacional”, “Como a dieta ajuda” ou “Abordagem 

fisioterapêutica”. Outro fator observado nesse congresso foi a participação restrita de 

profissionais convidados, que se designam como gerontólogos, alguns com título de 
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geriatra e gerontólogo pela própria SBGG, que apareciam apenas para apresentarem seus 

trabalhos e não permaneciam no evento.  

No Congresso do Rio de Janeiro era notável uma maior preocupação com a não 

distinção entre as áreas da geriatria e da gerontologia, com propostas de discussão por 

temas gerais. Segundo alguns entrevistados, essa diferença respondia à condução da 

presidência de cada congresso, como pode ser visto nesta fala, representativa de outras 

semelhantes:  

Aqui no Brasil entende-se a importância da gerontologia, mas depende 

da liderança. O congresso vai ter uma abordagem mais gerontológica ou 

menos gerontológica de acordo com a cabeça do presidente da geriatria 

(psicóloga e gerontóloga). 

A diferença entre as abordagens nos congressos estava associada à “pessoa” 

responsável pela condução das seções da SBGG e da organização do evento em si, como 

representante da prevalência ou rejeição do discurso gerontológico para esses personagens:  

Para você ser presidente da SBGG você necessariamente precisa ser 

médico, porque ela é afiliada a Associação Médica Brasileira (AMB). 

Essa é uma exigência da AMB, mas existem muitos médicos que apesar 

de reconhecerem a importância da gerontologia ainda tem uma 

formação e uma atuação estritamente biológica e como vê, vai haver 

congressos mais biologicamente orientados. E existem presidentes que 

tem uma orientação fortemente gerontológica, como é o caso da 

[presidente] e o Rio de Janeiro em geral tem uma atuação muito 

gerontológica. [...] Existem profissionais para quem a geriatria é uma 

especialidade da medicina e ela está dentro do campo gerontológico e há 

outros profissionais que já fazem estes dois campos muito segmentados e 

separados. Às vezes os presidentes da Sociedade nem tem esta clareza da 

concepção do que é geriatria e gerontologia, mas ela se expressa muito 

claramente na hora em que você abre uma grade num congresso 

(psicóloga e gerontóloga). 

As diferenças e disputas entre geriatria e gerontologia não são recentes. Os 

gerontólogos, nem sempre médicos, em geral tendem a solicitar um lugar igualitário no 

campo a partir de uma suposta teoria das origens, em que a gerontologia, por ser 

considerada mais ampla e ter sido designada primeiramente, conteria a geriatria, como 

forma de contrabalancear a hegemonia médica na saúde. Este argumento, apesar de muito 

mencionado, se revela frágil, por estar marcado tanto por questões de demarcação de 



 

 

60 

 

mercado de trabalho (GROISMAN, 2002), quanto por apresentarem, na maioria das vezes, 

uma mesma fundamentação epistemológica (KATZ, 1996), como será visto no capítulo 4.  

Essas disputas também podem ser observadas na institucionalização da SBGG, 

apontada como principal entidade neste campo, sendo a primeira a se envolver com 

exclusividade com o tema da velhice e do envelhecimento na época (LOPES, 2000; NERI, 

2006), na sua relação com outras entidades, entre elas a Associação Nacional de 

Gerontologia (ANG), a ABG
59

 e o SESC. Parte desse percurso será destacado a seguir, 

com o intuito de compreender as relações e os distanciamentos institucionais presentes na 

formação deste campo, sendo relevante, portanto, retomar alguns aspectos da formalização 

dessas instituições.  

 

 

As primeiras reuniões que antecederam a formalização da SBGG ocorreram entre 

1950 e 1960, no Hospital Estadual Miguel Couto na cidade do Rio de Janeiro, e visavam 

sistematizar e organizar as ações para a criação da primeira instituição geriátrica brasileira. 

Este primeiro grupo foi composto por médicos clínicos, de várias especialidades, que se 

reuniam para estudar semanalmente. O envelhecimento passou a ser um tema de interesse 

nesses encontros, em função do excesso de pacientes idosos que ocupavam os leitos do 

hospital e não tinham para onde ir, além da constante demanda hospitalar de atendimento a 

esta população; situação não muito diferente da realidade atual. Naquele período são 

realizados cursos e seminários sobre o processo de envelhecimento e sobre geriatria na 

Santa Casa de Misericórdia e no próprio Miguel Couto (FILIZZOLA, 1972; LOPES, 

2000).  

Segundo informações do site da SBGG, o primeiro evento desse grupo data de 

1957, com o título de “Mesa-redonda sobre Gerontologia”, onde por três dias se versou 

sobre “as diferenças no funcionamento dos vários aparelhos e sistemas do corpo humano 

                                                             
59 Existem registros de duas Associações Brasileiras de Gerontologia: a primeira fundada em 1968 e a 

segunda fundada em 2010 pelos primeiros graduados em gerontologia formados no país. Apesar de 

possuírem o mesmo nome, tem finalidades e históricos muito diferentes.  
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determinadas pelo processo de envelhecimento”
60

. A principal referência era o trabalho de 

Nathan Shock
61

, considerado o “papa da gerontologia americana” (LOPES, 2000, p.72).  

Em 1961 é formalizada a fundação da Sociedade Brasileira de Geriatria, formada 

especificamente por médicos. A esta primeira geração são atribuídas como características 

principais o autodidatismo, já que não contavam com referências geriátricas na sua 

formação médica inicial, e o idealismo, por “lutarem” contra os “charlatões” –, modo como 

eram chamados os donos de asilos (avaliados como depósitos de velhos) que supostamente 

lucravam com a velhice – e outros profissionais, inclusive médicos, que divulgavam os 

“tratamentos rejuvenescedores”.  

A luta contra métodos que pregam o antienvelhecimento ainda permanece como um 

grande alvo da SBGG, como foi exposto na abertura do congresso nacional de 2012, pela 

conferência do pesquisador e geriatra americano Thomas Pearl, da Boston University 

School of Medicine. Intitulada Anti-aging medicine and critical analisys based in scientífic 

evidences, o conferencista expôs uma série de estratégias da “indústria do 

antienvelhecimento” utilizadas para vender vitaminas, medicamentos e hormônios. No 

debate que se seguiu a esta conferência, uma médica geriatra diz: É preciso garantir uma 

geriatria correta, honesta. Hoje em dia os charlatões se aproveitam da lacuna existente 

entre aqueles que não prometem nada e os que prometem tudo
62

.  

Além de argumentarem a ausência de “comprovações científicas” desses métodos e 

tratamentos, a SBGG e o Conselho Federal de Medicina (CFM) sustentam a 

impossibilidade de reverter o processo de envelhecimento, indicando modelos preventivos 

– como alimentação saudável e prática de exercícios físicos – com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida. Uma das frases mais repetidas em congressos e eventos em geral, não 

somente os da SBGG, remete exatamente a essa noção, onde o importante seria agregar 

vida aos anos e não apenas anos à vida.  

                                                             
60 Disponível em: <www.sbgg.org.br/profissionais/index.php?historico> Acesso em: 18 nov. 2013. 
61 Encontra-se em uma das três dedicatórias presentes no livro de Filizzola (1972): “Ao Dr. Nathan Shock, 

eminente Diretor do Centro de Pesquisas Gerontológicas de Baltimore e Presidente da International 

Association of Gerontology, com a maior admiração e amizade, oferece o Autor”. 
62 Essa discussão continuou em jornais diários e em reportagens na TV, como: “Geriatras atacam remédios 

‘antivelhice’” (Folha de São Paulo, 23/05/2013, saúde+ciência, p. C8); “Conselho federal condena práticas 

da medicina antienvelhecimento” (Folha de São Paulo, 06/08/2012, equilíbrio). 

http://www.sbgg.org.br/profissionais/index.php?historico
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No processo de institucionalização da SBGG, segundo a análise feita por Lopes 

(2000), a luta contra o charlatanismo foi uma das formas encontradas para edificar o 

monopólio do saber sobre a velhice e o envelhecimento, pela construção de um discurso 

sustentado num saber científico. Os pioneiros tinham como objetivo conceituar e divulgar 

a nova especialidade, buscando a legitimação da universidade, ao mesmo tempo em que 

visavam romper com a resistência da sociedade em abordar as questões sobre o 

envelhecimento. Nesse período, as iniciativas pessoais eram um recurso importante para o 

fortalecimento da entidade, sendo inclusive pensada como uma estratégia (LOPES, 2000). 

Não se pode deixar de observar o nascimento dessa especialidade dentro do 

hospital, instituição emblemática da área da saúde, contribuindo para a consolidação do 

discurso biomédico nas ações da SBGG. Esse aspecto será reforçado com a filiação da 

mesma à Associação Médica Brasileira (AMB) em 1969, quando passa a ser responsável 

pelo departamento de geriatria nesta instituição. No mesmo ano ainda é estabelecido o 

convênio entre ambas para a expedição do título de especialista em geriatria e 

gerontologia, de forma que o registro nesta de entidade profissional se torna mais um 

elemento para diferenciar o especialista do “charlatão” (LOPES, 2000).  

Apesar de, desde o início, haver um movimento dentro da própria SBGG de 

abertura para a participação de profissionais não médicos, expressão ainda utilizada por 

seus membros como foi observado nos congressos, isso irá ocorrer somente em 1969, 

quando a locução “e gerontologia” é agregada, de forma que a instituição passa 

oficialmente a ser designada como SBGG. A expressão não médicos é considerada 

incômoda, e remete à diferença apontada anteriormente entre prescritores e não-

prescritores. Ela aparece como uma distinção em função da influência da presença da 

AMB sobre a SBGG, como pode ser identificado na fala abaixo, de uma geriatra e 

gerontóloga:  

A gente teve uma luta muito grande com a AMB, a Associação Médica 

Brasileira, que não admitia isso [presença de profissionais não médicos]. 

Tanto é que quando a gente descreve a nossa Sociedade para AMB nós 

só podemos mandar os nomes dos médicos. Mas eles sabem que a gente 

tem profissionais de áreas correlatas. Eu não chamo de ‘não médicos’, o 

pessoal de outras categorias profissionais não gosta de dar esse rótulo. 

Eu chamo de áreas correlatas... mesmo fora da [área da] saúde... 

(geriatra e gerontóloga). 
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A quase simultaneidade entre a permissão para a participação de profissionais não 

médicos ou de áreas correlatas, e a filiação à AMB com suas exigências para com as 

entidades afiliadas, expõe as ambiguidades ainda presentes na SBGG, em que os 

gerontólogos ora são considerados um entrave no desenvolvimento e no reconhecimento 

da geriatria dentro do campo da medicina, ora a presença dos mesmos é reconhecida como 

um valor, justamente pela diferença em relação às outras sociedades médicas.   

O movimento de abertura aos gerontólogos inicia-se com os médicos que tinham 

maior contato com as experiências internacionais, em especial com a Associação 

Internacional de Gerontologia (AIG), criada em 1950, em Liège, Bélgica, no 1º Congresso 

Mundial de Gerontologia e com o Comitê Latino-americano de Geriatria e Gerontologia 

(COMLAT), fundado em 1954 (LOPES, 2000; NERI, 2006). O marco de fundação da AIG 

foi descrito por alguns protagonistas como um fator importante que veio fortalecer o 

movimento de concretização de uma entidade do gênero no país. 

A relação com esses movimentos internacionais era um modo dos profissionais 

brasileiros encontrarem espaços de interlocução, diante da restrição de literatura 

encontrada no Brasil. Nesses encontros muitos profissionais brasileiros tiveram 

participação ativa, chegando a fazer parte de diretorias, situação que se mantém 

atualmente. Esse aspecto pode ser observado na fala de um dos pioneiros desse campo, um 

médico geriatra, entrevistado nesta pesquisa, que versou sobre as diversas relações entre a 

SBGG e os movimentos internacionais entre as décadas de 1980 e 2000: 

De alguma maneira, aqueles eventos que a gente fez integrou muita 

gente, tanto na América Latina quanto com os europeus. [...] E nós 

passamos a fazer um vínculo com outros países. [...] Houve uma maior 

integração, o Brasil com isso conseguiu se candidatar à presidência do 

COMLAT e daí foi para o congresso internacional como a indicação da 

America Latina. 

 Num caminho inverso, a referência brasileira foi mencionada como uma influência 

na recente introdução da palavra Geriatric à IAG, que recentemente passou a se designar 

IAGG, oficializando esta especialidade médica como algo à parte do âmbito da 

gerontologia:  
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A SBGG é uma sociedade geriátrica gerontológica, e a própria IAGG 

era só IAG e de quatro anos para cá ela passou a ser de gerontologia e 

de geriatria (psicóloga e gerontóloga). 

 Um protagonista da primeira geração comenta sobre este assunto, na forma de 

crítica, associando este movimento a uma pressão exercida pela indústria farmacêutica, que 

teria na geriatria um campo a ser investido: 

Em 2005, a Associação Internacional se transformou em Associação 

Internacional de Gerontologia e Geriatria, que não vem ao caso, porque 

a gerontologia já envolvia todas as profissões e todos os profissionais e 

também a medicina, que é um ramo. 

À pergunta “por que o senhor acha que ocorreu esta mudança?”, este protagonista 

respondeu: 

Cada grupo profissional acaba querendo pleitear um espaço, ou se por 

pressão até dos... posso falar isso porque andei brigando com os 

laboratórios na época da organização do congresso internacional [...], 

porque eles ajudavam os outros que eu frequentei e no nosso fugiu, não 

quis (médico geriatra).  

O contato com as experiências de outros países, alguns avaliados com um 

repertório mais consistente e com propostas inovadoras em geriatria e gerontologia, como 

a Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e França, para onde foram vários médicos e 

geriatras brasileiros complementarem suas formações acadêmicas
63

, apesar de colocar em 

pauta a participação dos gerontólogos, não diminuiu a resistência existente na SBGG 

(LOPES, 2000). O principal argumento foi o receio de descaracterização do status médico 

e da desvinculação da AMB com a entrada de profissionais de outras áreas, o que poderia 

configurá-la como uma entidade não séria. De acordo com Lopes (2000): 

A fórmula é bastante simples: deixando de ser um departamento da 

AMB, não há autorização para realizar o concurso de título de 

especialista em Geriatria e Gerontologia, sem o título não há geriatras, 

sem geriatras não se realizam eventos, sem eventos não se vende 

remédios, sem vender remédios não há patrocínio, sem patrocínio a 

SBGG deixa de existir, sem a SBGG a Geriatria perde sua força dentro 

do âmbito da Medicina nacional e tudo volta novamente à estaca zero 

(LOPES, 2000, p.130). 

                                                             
63 Alguns dos entrevistados relataram este percurso, sendo um destino ainda realizado por estudantes de 

medicina e médicos recém-formados que se interessam pelo tema.  



 

 

65 

 

 Embora a prevalência da geriatria e da gerontologia seja um tema amplamente 

discutido e criticado dentro do campo do envelhecimento, uma protagonista destaca o 

quanto essa discussão tem sua importância circunscrita quando se compara o lugar 

ocupado pela geriatria dentro do próprio universo médico e os esforços empreendidos para 

esta especialidade ser reconhecida dentro da máquina da AMB: 

Então veja, a gente tem um conflito dos geriatras na SBGG com os 

gerontólogos, que é fichinha perante os geriatras e todos os outros 

especialistas. Ele [um dos diretores da SBGG] contou o sufoco para 

provar para a AMB e para os planos de saúde que o geriatra é 

competente, que ele existe, que ele pode ser incluído no caderninho... que 

ele pode receber um salário tão digno quanto os dos outros especialistas. 

Uma briga, um suor. E como eles têm que reforçar a SBGG como médica 

para conseguir esse embate com a medicina... então... o resto sobra... 

(antropóloga). 

Desde 1965, de acordo com Anita Liberalesso Neri (2006), já havia a participação 

de gerontólogos na SBGG, mas na posição de ouvintes. No primeiro congresso organizado 

em 1969, os temas são todos propostos por médicos e para médicos, como podem ser 

vistos nos títulos: “aspectos reumáticos no paciente idoso”, “conduta na obstrução 

prostática” e “principais técnicas de anestesias”. Será apenas em 1976 que outros assuntos 

começam a aparecer, como “geronto-criminologia”, “maturidade” e “dignidade no 

crepúsculo” (LOPES, 2000, p.111). A entrada de outros profissionais será considerada 

como uma necessidade e como fruto da pressão de um novo discurso que começava a 

despontar: o da multidisciplinaridade (LOPES, 2000). Este aspecto é abordado por uma 

protagonista, que reafirma o discurso defendido na instituição: 

A SBGG foi fundada em 1961 pela geriatria, mas muito rapidamente 

percebeu que em muitos casos não há muito o que fazer do ponto de vista 

biológico, principalmente em relação às doenças degenerativas. A 

medicina ainda não tinha recursos, seja para retardar, seja para curar. 

A SBGG percebeu que o campo de atuação da geriatria era muito 

restrito e começou a trazer profissionais de outras disciplinas para fazer 

parte (psicóloga e gerontóloga). 

Presente e reconhecida no debate internacional, a coexistência entre essas 

disciplinas dividindo um mesmo objeto passa a ocorrer com mais frequência no país. Além 

do SESC-SP e da Legião Brasileira da Assistência (LBA), que já realizavam trabalhos em 

articulação com profissionais de diversas formações, a movimentação em torno dos 
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debates que precederam a constituição do que viria se tornar a Política Nacional do Idoso 

(PNI), aprovado somente em 1996, articulou diversos atores (entre profissionais, idosos e 

instituições), inclusive a SBGG. Um dos marcos desse processo foi a realização do I 

Seminário Nacional de Estratégias de Política Social para o Idoso no Brasil, organizado 

pela Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS) em 1976 (BARROSO, 2001; RODRIGUES, 2001; SALGADO, 2001; SESC, 

2003). Começa a ocorrer, institucionalmente dentro da SBGG, a partir do contato com 

essas outras abordagens e experiências, um deslocamento da velhice considerada como 

doença, para ser compreendida como um “processo heterogêneo” (LOPES, 2000).  

Na passagem da década de 1970 para 1980, a SBGG convida alguns expoentes 

deste campo, que trabalhavam ou estavam ligados a outras entidades voltadas à 

gerontologia, para fazer parte do seu quadro de associados, em um movimento de tentar 

manter a hegemonia conquistada até então (LOPES, 2000; BARROSO, 2001; 

RODRIGUES, 2001; SALGADO, 2001;). Nesta época, além do SESC-SP, despontava 

neste cenário o Centro de Gerontologia Social do Instituto Sedes Sapientiae, fundado em 

1975, após a realização do curso “Envelhecimento e gerontologia: introdução às noções 

básicas”, ministrado pela professora Patricia Lee Kasscchau, da Universidade da Califórnia 

do Sul, com financiamento da Fullbright Comission. Em 1979, o Instituto Sedes Sapientiae 

oferece o curso de especialização em “Gerontologia social”, que dois anos depois passa a 

ser coordenado por Elvira Mello Wagner, psicóloga e gerontóloga, que manteve forte 

atuação política dentro da SBGG, influenciada pelo trabalho desenvolvido pelo SESC 

(FERREIRA, 1976; WAGNER, 1989, 2004).  

Outras duas reconhecidas instituições fundadas neste período foram a Associação 

Cearense Pró-Idosos (ACEPI) de 1977, considerada a organização de idosos mais antiga 

atuante no Brasil, criada para “reivindicar os direitos dos idosos, quando nem se falava 

ainda em direitos” (BARROSO, 2001, p.25; RODRIGUES, 2001). E o Núcleo de Estudos 

da Terceira Idade (NETi) da Universidade Federal de Santa Catarina, implantado em 1982, 

com foco na educação gerontológica e na luta pela divulgação e defesa dos direitos da 

pessoa idosa (NERI, 2006)
64

.  

                                                             
64 Sobre o desenvolvimento de outras entidades civis, de idosos e/ou de profissionais, ver: Barroso (2001); 

Rodrigues (2001) e Salgado (2001).  
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A gerontologia no Brasil nasce, nos dizeres de uma protagonista, como 

gerontologia social
65

, tanto pela instrumentalização teórica, mas principalmente pela 

predominância, pelo menos no início, das e dos assistentes sociais envolvidos com a 

temática. Participando concomitantemente de outras instituições e em contato direto com 

os idosos, estes atores acabaram ampliando o alcance das ações voltadas para a população 

idosa, vindo a se constituir como imprescindíveis na constituição do campo do 

envelhecimento.   

Apesar de certo reconhecimento do trabalho e da importância dos gerontólogos 

sociais, a SBGG só mudou seu estatuto em 1987, quando estabeleceu dois departamentos: 

o de Geriatria e de Gerontologia Social. É neste momento que há uma mudança na 

participação do “gerontólogo social”, que passou da:  

[...] categoria de sócio cooperador para a categoria de sócio efetivo, cujos 

direitos garantem a todos os associados votarem e serem votados aos 

cargos de acesso destinados respectivamente aos médicos e àqueles 

destinados aos outros profissionais, permitindo, inclusive, por meio da 

decisão de maioria regimental a alteração dos próprios estatutos; em 

suma, neste caso específico, ficou regulamentado que geriatria votaria em 

geriatra e gerontólogo votaria em gerontólogo (LOPES, 2000, p. 132).  

Como na famosa fala de Tancredi, personagem de O leopardo (LAMPEDUSA, 

1999), a revisão do estatuto tinha a intenção de mudar para que tudo permanecesse como 

estava. De fato, conforme as palavras de Lopes (2000):  

Estas alterações foram sendo realizadas ao longo das duas últimas 

décadas para manter os outros profissionais junto às atividades da SBGG 

numa posição que não comprometesse a hegemonia do poder médico 

dentro da entidade, visto que a SBGG constitui-se em uma entidade 

estruturalmente médica, mas que, ao mesmo tempo, suprisse as 

necessidades da entidade para com as demandas que os médicos não 

poderiam realizar sozinhos (LOPES, 2000, p. 132).  

                                                             
65 De acordo com o glossário organizado por Anita Liberalesso Neri (2008), a gerontologia social “foi usada 

pela primeira vez por Clark Tibbits em 1954 para descrever a área da Gerontologia que se ocupa do impacto 

das condições sociais e socioculturais sobre o processo de envelhecimento e das consequências sociais deste 

processo. São temas importantes nesse campo: atitudes em relação à velhice, práticas e políticas sociais, 

formas de gestão da velhice pelas instituições sociais e pelas organizações governamentais e não 

governamentais, índices de bem-estar das populações idosas, redes de suporte social, relações 

intergeracionais” (p. 96).  No Brasil será encampado prioritariamente, pelo menos no início, pelos assistentes 

sociais e psicólogos.   
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Entretanto, essas mudanças estatutárias ocorreram após a dissidência de dois grupos 

internos da SBGG. Em 1968 uma disputa política por cargos da diretoria culminou na 

saída de alguns integrantes, que acabaram por fundar no mesmo ano a Associação 

Brasileira de Gerontologia (ABG), que apresentava como um dos seus diferenciais não ser 

unicamente para médicos: 

a ABG, fundada em 25 de junho de 1969, permite o ingresso de 

diferentes profissionais em seu quadro social desde que demonstrem 

interesse científico e profissional no campo do envelhecimento, e possam 

ser agrupados nas seções de biologia, medicina clínica e ciências 

psicológicas e sociais, do mesmo modo como se agrupam, 

multiprofissionalmente, os membros da IAG, que não é uma associação 

constituída exclusivamente de médicos (FILIZZOLA, 1972, p.391, grifos 

do autor).  

No ano seguinte, a ABG solicita sua filiação à IAG, a qual é respondida 

positivamente. Por se sentirem ameaçados por esta nova entidade, e também visando se 

aproximar desta última, a SBGG passa a aceitar oficialmente outros profissionais, na 

maioria advinda do serviço social
66

. Entre as poucas informações encontradas sobre a ABG 

(FILIZZOLA, 1972; LOPES, 2000), ela costuma ser referida principalmente pelo seu 

antagonismo em relação à SBGG e por seu presidente ter feito parte das primeiras 

diretorias de ambas as entidades. Estas disputas institucionais, ocorridas no início da 

década de 1970, parecem ter intensificado e diversificado a discussão sobre a velhice no 

país, resultando numa maior cobertura da mídia da época, como mostrou Filizzola (1972).  

A outra dissidência ocorreu em 1985, com a criação da Associação Nacional de 

Gerontologia (ANG), devido ao descontentamento de parte dos gerontólogos sociais com a 

pouca autonomia de atuação existente dentro da SBGG, e também pela crítica à 

prevalência de uma abordagem prioritariamente médica do envelhecimento. Nas palavras 

de Maria Barroso (2001):  

Como a SBGG não incentivava estudos de gerontologia nem tampouco 

permitia a criação de um departamento em que nós, não médicos, 

tivéssemos vez e voz, reforçou-se a ideia que se tinha de criar uma 

associação que congregasse todas as profissões, dirigentes de entidades 

sociais, voluntários e os próprios idosos (p.26). 

                                                             
66 A parceria entre SBGG e a IAG foi efetivada em 1972 (LOPES, 2000). 
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Curiosamente, a ANG é batizada inicialmente também como Associação Brasileira 

de Gerontologia, como mostra sua ata de constituição:  

[...] A ABG terá a finalidade de congregar profissionais, entidades 

sociais, oficiais e particulares, voluntários e pessoas interessadas na 

questão social do idoso, será de natureza filantrópica, civil, sem fins 

lucrativos, podendo, [...] congregar pessoas físicas e jurídicas. Terá como 

objetivo primordial o estudo da gerontologia, com a preocupação de 

melhorar o padrão de prestação de serviços aos profissionais e pessoal 

administrativo, incluindo ainda, o de apoio. (grifos nosso)
 67

.  

A eleição da primeira diretoria provisória acontece um ano depois, em 1986, no I 

Fórum Nacional de Gerontologia Social, realizado em Fortaleza, promovido pela ACEPI, 

entidade ligada à figura da assistente social Maria Barroso, conhecida como Mariazinha, 

protagonista que, além de fundar essas duas entidades, foi associada da SBGG e primeira 

presidente do Conselho Nacional do Idoso entre 2002 e 2004.  

Para não ser confundida com a ABG de Mario Filizzola, esta nova associação passa 

a ser designada ANG em 1987, sendo definitivamente legalizada em cartório em 1988
68

. 

Nesse documento, a missão é circunscrita à questão social com foco na formação de 

recursos humanos. Chama atenção nessa ata, o fato de estabelecer como uma das 

prioridades da entidade a melhoria no “padrão de prestação de serviços aos profissionais e 

pessoal administrativo, incluindo ainda, o de apoio”, numa época em que ainda eram 

poucas as possibilidades de aprimoramento sobre o assunto para profissionais técnicos 

formados, quanto mais para os trabalhadores sem formação acadêmica. A atenção à 

capacitação e à formação será retomada no início da década de 2010, com os esforços para 

a aprovação do projeto de lei que visa profissionalizar o trabalho do “cuidador de idosos”, 

considerado até 2012 como uma função genérica (apenas “cuidador”, como parte da 

categoria “doméstica”). A ANG participa deste processo como uma das entidades centrais 

defensoras desta nova categoria.  

A atuação política voltada para a garantia de direitos é enfatizada no estatuto atual, 

em que são estabelecidas como principais objetivos:  

                                                             
67 Esse texto foi digitado a partir da imagem do documento original, escrito à mão, como poderá ser visto 

integralmente em anexo. Disponível em: <http://angbrasil.blogspot.com.br/> Acesso em: 18 nov. 2013.  
68 Informações fornecidos gentilmente por Marília Celina Felício Fragoso, ex-presidente da ANG nacional.  

http://angbrasil.blogspot.com.br/
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defender e garantir os direitos da população idosa brasileira; assegurar a 

efetiva concretização da Política Nacional do Idoso, do Estatuto do Idoso 

e demais políticas complementares e estimular e possibilitar o 

intercâmbio entre instituições, especialistas e estudiosos voltados ao 

estudo e à pesquisa, visando a promoção do bem-estar da população 

idosa
69

.  

De forma semelhante, SBGG e ANG, estarão presentes em diversos Estados da 

Federação, e cada seção tem certa autonomia na realização de suas atividades. A 

participação dos idosos nos eventos é outra diferença entre estas duas instituições. Nos 

congressos da SBGG, a participação é voltada especificamente para os profissionais e 

estudantes, para a difusão do saber científico. Em outros congressos e semanas de 

gerontologia, como o III Congresso Ibero-americano de Psicogerontologia, realizado na 

PUC-SP
70

, é comum acontecer em paralelo o Encontro de Idosos, organizado e mobilizado 

justamente pela ANG, que também promove seus próprios encontros voltados para esta 

população. Uma das protagonistas entrevistadas resume a relação e as diferenças entre as 

entidades: 

A ANG nasce da dissidência. Hoje elas trabalham juntas e foi resgatado 

muito desta dissidência. Eu posso dizer que contribui bastante [...] e 

conversava com a [presidente da ANG]: ‘vamos aproximar as 

instituições!’. São missões completamente diferentes: a missão da SBGG 

é ser uma entidade científica, cujo fim é a pesquisa, a parte acadêmica. 

E a missão da ANG é fundamentalmente ligada às políticas públicas, é 

ligada às pessoas idosas. A SBGG trabalha com os profissionais, [...] e a 

ANG busca trabalhar diretamente com as pessoas idosas. Recomeçou 

uma aproximação, tanto que na abertura [do XVIII Congresso Brasileiro 

de Geriatria e Gerontologia] esteve presente um representante da ANG. 

[...] As relações estão se estreitando (psicóloga e gerontóloga).  

Apesar de permanecerem muito tempo distanciadas, com discursos por vezes 

antagônicos, estas duas instituições voltaram a se comunicar e estabelecer parcerias, como 

descrito na fala acima, fato também observado nas interações entre seus associados nos 

                                                             
69 Disponível em: <http://angbrasil.blogspot.com.br/> Acesso em 18 nov. 2013.  
70 III Congresso Ibero-americano de Psicogerontologia, realizado na PUC-SP em 2009. Neste congresso 

especificamente os idosos tinham isenção da inscrição e podiam participar também da parte científica, desde 

que se inscrevessem.   

http://angbrasil.blogspot.com.br/
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congressos e divulgados em um folheto institucional, em que são descritas as atividades 

realizadas em conjunto
71

. 

O discurso da gerontologia social prevalece até meados da década de 1990, 

principalmente pelo seu caráter ideológico, centrado na defesa pelo estabelecimento de 

políticas públicas para os idosos. Um dos campos de luta assumidos neste percurso se deu 

junto às várias organizações de idosos (BARROSO, 2001; RODRIGUES, 2001; 

SALGADO, 2001), e em particular junto ao movimento dos aposentados e pensionistas 

(DEBERT; SIMÕES, 1998; SIMÕES, 1998; MACHADO, 2007). Após a criação do novo 

Ministério da Previdência Social, dissociado do Ministério do Trabalho em 1974, estes 

atores passam a se organizar em associações próprias, por não terem suas questões 

privilegiadas nos sindicatos, que se voltam especificamente para as questões dos 

trabalhadores ativos. Com a unificação dos institutos de previdência no INPS em 1966, a 

aposentadoria: 

é desvinculada da questão sindical. Ou seja, os sindicatos, por um lado, 

perdem uma fonte geradora de recursos financeiros e sobretudo uma 

moeda política extremamente forte e, por outro, os aposentados passam a 

uma situação de orfandade política, posto que seus interesses se 

desvinculam da luta sindical (DEBERT, 1999, p.166).  

O marco da aposentadoria passa a ser associado como uma das entradas na velhice 

e a aposentadoria representando a própria velhice
72

. Os gerontólogos sociais, juntamente 

com estas associações e outras instituições, ficaram à frente dos esforços que 

impulsionaram a constituição das políticas públicas voltadas à velhice no país. De acordo 

com Guita Grin Debert (1999), entre as estratégias utilizadas, se buscou sensibilizar o 

poder público e a sociedade com a divulgação da miséria na qual se encontravam os velhos 

brasileiros, apesar da existência de pesquisas que questionavam e contradiziam a 

generalidade presente nas imagens degradantes da velhice apresentadas nesse discurso. Ao 

utilizarem como principal argumento as mazelas sofridas por esta parcela da população, 

esses profissionais contribuíram para a construção da velhice como uma questão social 

relevante. Mas parece longínquo o percurso para que as questões pelas quais lutavam os 

                                                             
71 SBGG-RJ e ANG-RJ: Um breve relato das parcerias com Conselhos e Associações de Classe do Estado do 

Rio de Janeiro, abril, 2012, 10p. 
72 Sobre isso ver Simões (1998), Debert; Simões (1998) e Peixoto (1998).  
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primeiros gerontólogos sociais tenham o reconhecimento político necessário para a 

concretização de conquistas em relação aos direitos revindicados para esta população.  

A passagem de responsabilidades ministeriais, quando o envelhecimento sai do 

Ministério da Assistência Social para ser assumido pela Secretaria dos Direitos Humanos, 

deslocará, desta forma, o discurso da precariedade social para o das políticas afirmativas 

dos direitos das minorias. A perspectiva de desenvolvimento na arena política não é vista 

como promissora, pelo menos em curto prazo, pela falta da atenção esperada pelos 

diversos personagens envolvidos no campo do envelhecimento, como atestam os 

depoimentos e documentos que serão analisados no capítulo 4. 

As diferenças entre os discursos da geriatria e da gerontologia social, que 

culminaram nas mudanças internas da SBGG e na criação da ANG e ABG, serão 

redimensionadas na década de 1980 com a entrada em cena dos cursos livres de 

gerontologia, dos departamentos acadêmicos, das residências médicas, de profissionais que 

se formavam em universidades no exterior, da proliferação das Universidades Abertas para 

a Terceira Idade, dos grupos de convivência, dos bailes, dos fóruns e dos encontros de 

idosos. Estes novos personagens e instituições chegam com outra postura e posicionamento 

diante daquilo que já vinha sendo construído pelos pioneiros, que tinham como grande 

preocupação, nas palavras de uma das protagonistas entrevistadas, defender a velhice: 

Era militância. Eles eram procurados para falar sobre velhice, 

escreviam sobre velhice... mas eles não eram acadêmicos por mais que 

trabalhassem na universidade e tal. [...] eram pessoas da prática clínica 

[...] não eram pesquisadores. Essa era a briga dessa primeira geração. E 

aí você vê essa turma subsequente, da década de 1980 para frente, que o 

seu grande papel é legitimar isso como uma questão pública 

(antropóloga).  

O autodidatismo, no caso dos médicos, e a ideologia que caracterizava a militância, 

particularmente presente entre os gerontólogos sociais, começam a ceder lugar à 

profissionalização e à pesquisa que acompanhavam os mais novos envolvidos nesta 

ampliação do campo, como descreveu Neri (2006): 

aos poucos, a chegada de representantes das novas gerações, formados 

por departamentos acadêmicos variados, mas principalmente 

provenientes da psicologia, da enfermagem, da fisioterapia e do serviço 

social e, depois, também da educação física, da fonoaudiologia, da 
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terapia ocupacional, da odontologia, das ciências sociais e da pedagogia, 

foi provocando mudanças neste cenário (p. 38). 

Este aspecto se evidencia na década de 1990, com egressos de distintas graduações 

e com pouco contato teórico sobre questões relacionadas à velhice e ao envelhecimento. 

Não sendo nem militantes e nem pesquisadores, passam a buscar nos cursos de 

especialização e nas primeiras pós-graduações em gerontologia uma forma de 

sistematizarem aquilo que desenvolviam em suas práticas com os idosos (NERI, 2006).  

Nesse período há um intenso desenvolvimento da área acadêmica, com a aprovação 

dos cursos de mestrado em gerontologia, das residências em geriatria, das cadeiras nas 

universidades e do crescimento das Universidades Abertas da Terceira Idade (UNATis) 

(LOPES, 2000; NERI, 2006; PAPALÉO NETTO, 2006):  

Na década de 1990, você tem a criação da UNATIs e começa a chegar 

no país pesquisadores que haviam saído do Brasil e começam a entrar 

em centros de excelência: USP, UNIFESP, Unicamp, UERJ, Cândido 

Mendes, UFRJ, isso sem contar na formação dos primeiros geriatras que 

na época era apenas na PUC do Rio Grande do Sul (psicóloga e 

gerontóloga).  

Parte desses protagonistas que continuaram suas formações em países europeus, 

acaba por ter contato não exatamente com a geriatria, mas com discussões e temas 

encampados por outras especialidades da medicina, como a epidemiologia, a psiquiatria, a 

saúde pública e a medicina social, e passam a incorporar este repertório em seus trabalhos 

quando voltam para o Brasil, como pode ser visto no depoimento de um médico sobre o 

seu percurso:  

Todos nós tínhamos um envolvimento muito grande, como médicos 

recém-formados, com a questão social, com a medicina preventiva e os 

cuidados básicos. Em plena ditadura, na década de 1970, em várias 

partes do Brasil pipocaram movimentos sociais. O movimento da classe 

médica que estava acontecendo era o dos médicos residentes, eu era 

presidente daqui do [...], a gente tinha o envolvimento político, eram 

pessoas que tinham saído de boas universidades, pessoas que tinham, 

digamos uma formação um pouco mais consistente e preocupados com a 

questão comunitária. Mas a participação era puramente no discurso 

político, muito pouco instrumentalizado, pouca técnica, pouco 

conhecimento. [...] Eu não tinha nenhuma ideia de planejamento de 

saúde, nenhuma ideia de epidemiologia, nenhuma ideia das ciências 
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sociais ligadas à saúde, e apesar disso fazia parte da área da medicina 

social. [...] E resolvi fazer a formação fora. Eu fiquei muito seduzido 

porque achava que a geriatria, na questão dos modelos, dos serviços, 

tinha muito a ver com a psiquiatria, na forma de cuidar, de como inserir 

este idoso ou este doente mental com o social, com o tema da exclusão, e 

entrei de cabeça na geriatria, com toda a bagagem da saúde pública 

(médico). 

Esse novo panorama, com problematizações e posicionamentos mais amplos que 

aqueles apresentados inicialmente pela geriatria e pela gerontologia, atinge também a 

SBGG que, no final da década de 1990, muda a forma de admissão e de credenciamento de 

seus membros no departamento de gerontologia social. Mas até 1998, a comprovação de 

engajamento em atividades voltadas à defesa da questão do idoso ainda devia ser 

condizente com os princípios ideológicos e militantes ali defendidos, e este aspecto era 

considerado tão relevante quanto a apresentação de titulação acadêmica, de diplomas de 

pós-graduação ou de especialização em gerontologia.  

A partir de então, segundo Neri (2006), duas novas modalidades de inscrição 

passam a ser admitidas: a primeira aberta a profissionais (cadastrados em seus respectivos 

conselhos de classe
73

), com título de pós-graduação lato sensu reconhecidos pelo MEC 

(especialização, aprimoramento, aperfeiçoamento e extensão) e que tivessem ao menos 4 

anos de experiência, seja na assistência, no ensino ou na pesquisa em gerontologia; a 

segunda modalidade de inscrição se dava pelos títulos de mestrado ou de doutorado. Para 

essa autora, esta ampliação resolveu um impasse institucional, com o reconhecimento e a 

valorização da pesquisa científica e do ensino na universidade, numa entidade que desde o 

início se pretendia científica, mas que se sentia ameaçada por este saber produzido fora de 

seu domínio.  

Logo em seguida, no ano 2000, ocorre outra mudança para dar conta da diversidade 

de formações profissionais na entidade: a titulação “especialista em gerontologia social” 

passa a ser definida como “especialista em gerontologia”. A diferença na nomeação é 

significativa, como pode ser observada na fala de uma das protagonistas entrevistadas, que 

exerceu cargo de diretoria na SBGG: 

                                                             
73 Esta exigência permanece até hoje, sendo uma das questões enfrentadas pelos egressos dos cursos de 

graduação em gerontologia que não tem seu conselho de classe, já que a gerontologia não é reconhecida 

como uma profissão, mas sim como especialização.  
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Eu entendo a gerontologia como mais ampla, eu trabalho com visão 

interdisciplinar e não me identifico como gerontóloga social, foi quando 

em 2000 [...] criei o título em gerontologia. Inclusive o médico pode tirar 

o título de geriatra e depois tirar o título de gerontólogo (psicóloga e 

gerontóloga). 

A nova denominação acarretou, por um lado, uma generalização para todos os 

envolvidos com o tema, inclusive para os médicos, que passaram a poder fazer parte 

também como gerontólogos, como explícito na fala acima. Em outro depoimento de 

protagonista, um médico geriatra responde sobre se considerar ou não um gerontólogo, 

apesar de não possuir o título:  

No sentido que todo mundo que trabalha com envelhecimento é um 

gerontólogo, sim. A diferença entre geriatria e gerontologia é que a 

gerontologia é todo um saber sobre o envelhecimento, então tem o 

fisioterapeuta que trabalha com idoso que se torna um gerontólogo e o 

geriatra é um gerontólogo por consequência porque a gente está 

trabalhando com o envelhecimento. 

E aqui precisamos analisar algumas implicações deste processo. Em primeiro lugar, 

não se pode dizer que houve uma identificação comum entre todos estes integrantes que 

passam a ser denominados, ou se autodenominam, gerontólogos. A referência disciplinar 

de origem tende a prevalecer diante da especialização. Por outro lado, há uma tendência 

entre os profissionais provenientes da área da saúde, em assumir raciocínios e uma postura 

clínica baseadas no discurso biomédico, o que faz com que os trabalhos acadêmicos dentro 

da gerontologia em geral, e não somente nos congressos da SBGG, apresentem certa 

homogeneização, se configurando, portanto como parte de um mesmo discurso geriátrico-

gerontológico.  

A tentativa de encontrar um denominador comum entre tantas referências 

disciplinares tende a restringir a área de intersecção entre os saberes, ao invés de ampliá-la, 

o que permitiu a escolha do discurso biomédico como o principal idioma comum. Neste 

sentido, não se pode negar a importância da diferença marcada pelo discurso da 

gerontologia social brasileira, constituída na década de 1960. Atualmente, a contraposição 

a este discurso geriátrico-gerontológico pode ser identificada pela produção realizada, 

principalmente, por autores das ciências sociais e humanas, da estatística e da psicanálise, 

que tendo ou não o envelhecimento e a velhice como principal foco de seus estudos, 

partem de outras referências epistemológicas. O esforço de uniformização dos discursos, 
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com a tentativa de apaziguamento das diferenças, pode ser considerado um importante 

empecilho para o crescimento do campo do envelhecimento atual
74

.   

Não se pode deixar de salientar, por não estar claro nos dois últimos depoimentos 

citados, que apenas os geriatras regulamentados na SBGG têm permissão para tirar o título 

de gerontólogo. Outros médicos especialistas, que trabalhem ou queiram trabalhar com o 

envelhecimento, e queiram ser gerontólogos pela SBGG, precisam necessariamente se 

habilitar em geriatria pelo chamado “Concurso para título de especialista em geriatria e 

especialista em gerontologia”
75

.  

Nem todos os médicos que fazem parte da construção deste campo foram em busca 

dessa titulação. Alguns, inclusive, são denominados ou se autodenominam como 

gerontologista, que apesar de ser um termo sinônimo de gerontólogo (HOUAISS, 2009), é 

apresentado como uma maneira diferenciada, um tanto provocativa, desses profissionais se 

localizarem no campo a partir de uma abordagem não exclusivamente médica. Para estes 

médicos não geriatras que estabeleceram um percurso de trabalho em geral ligado à 

universidade, a relação com a SBGG é em geral política, como relata um entrevistado 

sobre a sua não participação no Congresso Brasileiro da SBGG de 2012: 

Eu acho que as pessoas gostam de mim, sou respeitado, mas é um 

congresso de geriatria, [...] e posso falar coisas que as pessoas podem 

não gostar ou as pessoas podem achar que eu não seja um componente 

da comunidade geriátrica autêntica. [...] Eu tenho muita crítica à 

sociedade, por exemplo. O que é uma sociedade médica? Uma sociedade 

médica é um clube de amigos, que você faz as suas normas e estabelece 

as regras, então o que ela faz? Você é associado, você vai ao congresso, 

eles cobram caríssimo, você tem que pagar mensalidade para pertencer 

a este grupo. Nesta altura da vida [com os títulos acadêmicos], eu não 

vou fazer uma prova na sociedade, que é feita por alunos meus que, 

obviamente se eu não tiro a nota máxima não vai ser bom para mim e 

não muda em nada a minha vida. Eu não tenho nada a ganhar e tudo a 

perder: se eu tiro 10 não é mais que a minha obrigação, se eu tiro 8, se 

eu tiro 3... Então não tem sentido (médico).  

                                                             
74 Numa época em que a tolerância à diferença é defendida por políticas de afirmação, chama atenção as 

estratégias de evitação de conflitos presentes nas instituições: nos asilos, a comida é servida a todos os 

idosos, mesmo os independentes e lúcidos, para evitar que reclamem (BARBIERI, 2008); nas creches e 

escolas, as merendas e os lanches são oferecidos pela instituição para evitar que as crianças queiram o que é 

do outro e briguem. A uniformização é pensada para evitar o conflito, como se isso fosse possível. Cabe aqui 

o aforismo do educador Pedro Saéz: “Mais do que educar para a paz, é preciso educar para o conflito”. 
75 Disponível em: <http://www.sbgg.org.br/profissionais/?concursos-provas> Acesso em: 12 dez. 2013. 

http://www.sbgg.org.br/profissionais/?concursos-provas
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A fala deste médico é relevante por esclarecer certos constrangimentos existentes, e 

o mais evidente aqui se trata do pertencimento ou não ao grupo considerado principal 

referência no campo. Mas também expõe o alcance social e profissional de pessoas que 

fizeram seu percurso na universidade e que trilharam caminhos paralelos. Em alguns dos 

eventos frequentados nesta pesquisa, principalmente os que tinham ligação com 

representantes políticos e com instituições acadêmicas, nem sempre havia a participação 

oficial de algum membro da SBGG, o que denota a presença de diferenças e de disputas 

institucionais dentro do campo.  

Apesar da SBGG se autodenominar como uma instituição científica, é possível 

afirmar que ela é prioritariamente uma entidade profissional, ou de profissionais, que 

trabalha e divulga conhecimentos científicos. Este aspecto pode ser observado nos 

congressos e simpósios, que tende a ser um momento de “atualização” e de divulgação 

científica, embora não haja publicação nem dos resumos e nem dos trabalhos em anais. O 

acesso ao conhecimento, entretanto, era possível pela compra das apresentações orais em 

DVDs, vendidas à parte da inscrição. O formato não textual e a comercialização deste 

material tende a limitar o alcance de toda aquela produção. Durante o processo desta 

pesquisa, foi necessário entrar em contato direto com certos autores por e-mail para 

solicitar o texto de suas apresentações. A impossibilidade de se pesquisar os anais impediu 

que outros trabalhos pudessem ser acessados ou descobertos.  

Esta situação parece reafirmar o que foi dito anteriormente, de ser uma 

característica deste campo a não valorização dos registros e até mesmo das próprias 

produções. Uma possível explicação pode ser dada pelo pouco tempo de existência do 

campo, pela sua institucionalidade recente, no qual muitos dos personagens ainda são 

conhecidos entre si e, por compartilharem histórias em comum, não haveria o porquê de 

registrar o que todo mundo, supostamente, já sabe. Contudo, cabe lembrar Paul Roazan 

(1995), que entrevistou vários contemporâneos de Freud, quando diz: “o que parece fofoca 

a uma geração pode ser história para a seguinte” (p.23), de forma que este é um ponto 

fraco, um dos calcanhares de Aquiles do desenvolvimento e do estabelecimento das 

pesquisas nesse campo.  

Talvez com a entrada em cena dos gerontólogos graduados, com percursos muito 

diferenciados dos profissionais que buscam a especialização (seja ela dentro ou fora da 
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SBGG), haja um movimento de valorização das produções e da divulgação do 

conhecimento produzido. Estes novos estudantes, no II Congresso Municipal do 

Envelhecimento Ativo, ocorrido em 2013 no Município de São Paulo, ganharam todos os 

prêmios destinados aos melhores trabalhos acadêmicos apresentados, e alguns na categoria 

de relatos de experiências, mostrando que, pelo menos no quesito acadêmico, estão se 

firmando a partir da concretização e da divulgação de suas pesquisas.  

 

 

3.3. A produção acadêmica e a interdisciplinaridade  

Nos relatos dos protagonistas, a entrada em cena da universidade e das pesquisas 

acadêmicas, a partir do final da década de 1980, mas principalmente na década de 1990, 

contribuiu fortemente para o aumento da visibilidade da velhice e do envelhecimento como 

temas relevantes socialmente, aspecto já apontado por outros autores (DEBERT, 1999; 

GROISMAN, 1999a; LOPES; 2000).  

Criado em 1973, o Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC-RS é o primeiro 

serviço universitário no país, estabelecido “através de um protocolo firmado entre os 

governos do Japão e do Brasil, para intercâmbio médico-científico”
76

, sendo também o 

primeiro a oferecer residência médica em geriatria com aprovação do Ministério da 

Educação (MEC) em 1979 (NERI, 2006)
77

. Os primeiros cursos de pós-graduação stricto 

sensu em gerontologia serão aprovados pela CAPES apenas em 1996 e 1997, na Unicamp 

e na PUC-SP, respectivamente, seguidos pela PUC-Brasília e pela Universidade de Passo 

Fundo. 

A interdisciplinaridade e falta de reconhecimento dos colegas de outras disciplinas 

e das agências de fomento foram relatadas como as principais dificuldades enfrentadas 

                                                             
76 Disponível em: <http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/pucrs/Capa/UnidadesUniversitarias/UNIInstitut 

utos/igg> Acesso em: 04 set. 2012.  
77 A essas experiências pioneiras no estabelecimento da geriatria e da gerontologia como especialidades 

dentro da universidade, seguiram-se outras: em São Paulo, o serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da 

USP-SP se desenvolve concomitante à criação da seção paulista da SBGG, em 1975. Em seguida são criados 

serviços na Escola Paulista de Medicina, no Instituto do Coração, na Santa Casa e no Hospital do Servidor 

Público Municipal, com a implantação da Clínica Geronto-Geriátrica (LEME, 1996; PAPALÉO NETTO, 

2006).  
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pelos primeiros programas de pós-graduação, em evento realizado em 2002
78

. Três 

perguntas, ainda pertinentes atualmente, orientaram o debate: “A gerontologia é uma área 

disciplinar? Uma subárea de outra disciplina? Ou ainda um curso profissionalizante?” 

(CORTÊ; MEDEIRO, 2003, p.13). Nas apresentações foram relatadas a forma de 

organização de cada programa, seus fundamentos e os desafios encontrados. Suzana 

Medeiros, na época diretora do programa da PUC-SP, relata uma história curiosa, em que 

evidencia pelo chiste a descrença de seus colegas diante do processo de institucionalização 

da gerontologia naquela universidade: 

Ganhamos uma sala. Mandamos fazer uma placa e quem fez a placa se 

enganou e colocou Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento da 

PUC. Foi uma tragédia. Principalmente aqueles professores mais 

charmosos, bonitos, diziam: ‘Como vocês vão estudar o envelhecimento 

da PUC?’ [...] Tivemos que fazer outra placa (MEDEIROS, 2003, p.119, 

grifos nosso). 

A rejeição à velhice e ao envelhecimento foi apontada como outra dificuldade, por 

não ter o mesmo apelo ou o status de outros temas discutidos na universidade, sendo alvo 

de preconceitos e discriminações. Entre os objetivos apresentados pelo programa da 

Unicamp nesse mesmo evento, por exemplo, destacava-se o item que pretendia “convencer 

a própria universidade e outras instituições sociais da relevância de estudar a velhice e de 

considerá-la como fenômeno digno de atenção” (NERI, 2003, p.112).  

Mas será o estabelecimento da interdisciplinaridade o principal desafio: como 

propor uma disciplina que não seja resultado de uma “bricolagem” de outras disciplinas? 

Os relatos apresentados nessa mesa redonda, sobre o início da constituição destes 

programas, são especialmente relevantes por apontarem algumas das questões que ainda se 

apresentam neste campo, ainda que todos tenham sofrido modificações ao longo desses 

anos. Suzana Medeiros (2003) relata que a primeira versão do conteúdo programático que 

fizeram na PUC-SP foi pensada a partir da formação acadêmica de seus organizadores, 

com matérias estritamente disciplinares, como “Psicologia do envelhecimento” e 

“Antropologia e envelhecimento”, até que um professor de outro departamento comentou: 

“Mas vocês não disseram que eram interdisciplinares? Como é que vocês fazem um 

                                                             
78 V semana de Gerontologia, realizada na PUC-SP entre 4 e 6 de dezembro de 2002, com o tema: 

“Gerontologia: perspectivas teóricas e metodológicas”. Revista Kairós Gerontologia, v.6 n.1, jun. 2003. 
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projeto inteiramente disciplinar?” (p.121). Como solução a esse impasse, o curso passa a 

ser estruturado em três eixos gerais: família, comunidade e Estado.  

Entretanto, as dificuldades em estabelecer uma posição mais específica em torno 

dessas questões, como uma característica praticamente inata à gerontologia, contribuíram 

para que esses programas passassem a ser vistos de forma inconsistente, prejudicando suas 

avaliações, como explicitou Neri (2003): “dependendo da ótica dos julgadores, ora somos 

vistos como ‘excessivamente médicos’, ora como ‘excessivamente sociológicos’, ora como 

‘indevidamente psicológicos’” (p.115).  

 A criação dos cursos de graduação em gerontologia tem reavivado essas 

discussões. Segundo uma das protagonistas entrevistadas, apesar de uma contínua revisão 

realizada nos currículos dos programas existentes, eles ainda são muito voltados para a 

área da saúde [com] excesso de aulas de biologia e poucos créditos de humanidades [...] 

apesar de ser considerada uma área interdisciplinar. A interdisciplinaridade tende a ser 

entendida, em suas palavras, como um inter tudo, restando para os alunos costurar um 

monte de retalhos. Essas questões, juntamente com as críticas à existência do curso em si 

– a principal delas aborda a contradição da gerontologia de deixar de ser uma 

especialidade para ser uma disciplina generalista sem fundamentação epistemológica – 

fizeram com que a “gestão” passasse a ser o foco desta graduação, numa tentativa de 

delimitar as funções cabíveis aos seus graduados.  

Apesar dos esforços de institucionalização da geriatria e da gerontologia no 

universo acadêmico, a maior parte das atividades científicas voltadas para a velhice e o 

envelhecimento ainda tem sido desenvolvida em outras áreas e disciplinas. As 

pesquisadoras Shirley Donizete Prado e Jane Dutra Sayd publicaram diversos 

levantamentos sobre envelhecimento no país entre os anos 1999 e 2004, considerando: a 

produção acadêmica, os cursos de pós-graduação (stricto sensu e especializações) e os 

grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Utilizando as seguintes palavras-chaves: velho, 

velhice, envelhecimento, idoso, aposentadoria, gerontologia, geriatria e terceira idade, 

identificaram dados semelhantes entre esses três âmbitos, nos quais a geriatria e a 

gerontologia não são responsáveis pela concentração de trabalhos sobre esses assuntos.  

Em relação às dissertações e teses, quase um terço se encontravam localizadas nas 

ciências da saúde (principalmente medicina, enfermagem e saúde coletiva), seguidas pelas 
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ciências humanas (em especial psicologia, educação e serviço social) e depois pelas 

ciências sociais e aplicadas. A gerontologia se encontrava em 4º lugar, dentro da 

denominação “Outras”
79

, como pode ser observado na tabela 1. 

Tabela 1 

Distribuição das dissertações e teses segundo Grandes Áreas do Conhecimento 

Grandes Áreas 
Dissertações e teses 

N % 

Ciências da Saúde 390 43,8 

Ciências Humanas 177 19,9 

Ciências Sociais Aplicadas 82 9,2 

Outras 67 7,5 

Ciências Biológicas 19 2,1 

Ciências Agrárias 14 1,6 

Engenharias 14 1,6 

Lingüística, Letras e Artes 13 1,5 

Sem informação 115 12,9 

Total 891 100,0 

Fontes: Prado & Sayd (2004a) a partir das fontes Base Teses, CRDE-UnATI-UERJ e CAPES (2002). 

 

Com relação aos artigos publicados em periódicos, o domínio da geriatria e da 

gerontologia é ainda menor, predominando estudos realizados em outras especialidades 

médicas de “natureza epidemiológica e biomédica oriundos, principalmente, de instituições 

como USP, UNIFESP, UERJ, UFRJ, PUCRS e FIOCRUZ” (PRADO; SAYD, 2004b, p.1). 

As autoras também identificaram 210 grupos de pesquisas registrados no CNPq até 2002, 

que continham ao menos uma linha de pesquisa relativa ao envelhecimento; destes apenas 

a metade se encontrava voltada para o campo gerontológico-geriátrico (PRADO; SAYD, 

2004ab)
80

.  

Neri (2006) ressalta a probabilidade de que essas pesquisas contenham descritores 

específicos das disciplinas de origem dos pesquisadores, de forma que as produções que 

poderiam ser designadas à geriatria e à gerontologia estejam diluídas em outras áreas e 

departamentos que tenham maior acesso às verbas de pesquisa.  

                                                             
79 Em 2002 a CAPES denominava como grande área “Outros” o que atualmente é designada como 

“Multidisciplinar”.  
80 Em março de 2014 uma busca realizada no diretório de grupos do CNPq identificou 78 grupos 

credenciados em gerontologia. Quando colocada a palavra envelhecimento o número aumentou para 524, 

considerando pesquisas em química, sobre envelhecimento de materiais e outros. Levando em conta que no 

ano 2002 havia 210 grupos, esse assunto continua despertando interesse em diversas áreas do saber.  
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Na atual classificação das áreas do conhecimento estabelecidas pela CAPES, a 

gerontologia e a gerontologia biológica são consideradas especialidades localizadas na 

subárea saúde e biológicas, na área interdisciplinar, que por sua vez fazem parte da grande 

área denominada multidisciplinar
81

. Em 2005, em busca de maior reconhecimento dentro 

do universo acadêmico, um grupo de representantes de programas de pós-graduação em 

gerontologia elaborou uma carta aberta à comissão especial formada pelo CNPq, CAPES e 

FINEP (Financiadora de Estudo e Projetos), com a proposta da gerontologia ser 

considerada como uma área de saber, contendo as seguintes subáreas: gerontologia 

biomédica; gerontologia social; psicogerontologia; gerontologia clínica e temas 

gerontológicos
82

. Essas reivindicações não conseguiram o resultado esperado e a 

gerontologia continuou como uma especialidade multidisciplinar.  

Por outro lado, a dimensão de trabalhos científicos, cursos e grupos de pesquisas 

versando sobre o envelhecimento, descritos acima, revelam um interesse considerável pelo 

tema em outras disciplinas mais estabelecidas. No entanto, não é possível depreender, a 

partir das informações disponíveis, o quanto essas pesquisas e artigos locados em outras 

áreas, reproduz ou se vincula ao discurso geriátrico-gerontológico, juntamente com seus 

conceitos e termos, ou se fundamentam a partir de outros referenciais epistemológicos.  

A maior concentração na área da saúde indica provavelmente um movimento 

análogo ao ocorrido na SBGG e nos programas de pós-graduação, que passaram a ser 

procurados prioritariamente por profissionais da saúde (vindos da medicina, fisioterapia, 

odontologia, educação física, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, nutrição e 

psicologia). Essa prevalência pode ser entendida como um dos motivos pelos quais a 

gerontologia social perde seu lugar de destaque exercido até a década de 1990 no campo, 

sendo diluída numa gerontologia marcada pelo discurso biomédico. Essas questões serão 

retomadas a seguir, a partir das diversas formas de inserção dos profissionais dentro do 

campo do envelhecimento.  

 

                                                             
81 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-ares-de-conhecimento> Acesso em 28 nov. 

2013. 
82 As seguintes instituições assinaram a moção: Unicamp, PUC-SP, PUC-RS Universidade Católica de 

Brasília, graduação em gerontologia da EACH-USP, SBGG e o Centro de Medicina do Idoso da 

Universidade de Brasília. Portal do envelhecimento. Disponível em: <http://www.portaldoenvelhecimento.o 

rg.br/artigos/artigo.649.htm> Acesso em: 28 out. 2013. 
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3.4. Os protagonistas e personagens do campo: geriatra, gerontólogo e...  

Durante as entrevistas com os protagonistas, chamou a atenção o modo como 

alguns dos profissionais, todos com relevante produção e atuação voltada ao 

envelhecimento e à velhice, apresentaram-se a partir de suas formações acadêmicas de 

origem, e de como marcaram uma diferença com relação à insígnia da gerontologia e da 

geriatria. Essa precisão na distinção das denominações pode ser vista na troca de emails 

estabelecida com uma das protagonistas a ser entrevistada, uma pesquisadora renomada, 

cujos artigos encontram-se entre os mais citados na área da saúde, sendo muitos deles 

recorrentemente usados nas revisões bibliográficas de trabalhos acadêmicos e no 

desenvolvimento de políticas públicas voltados ao envelhecimento. Esta autora também 

costuma ser convidada a ministrar conferências em congressos e eventos da geriatria e da 

gerontologia. Enviei-lhe seguinte e-mail:  

Cara Profª [...], estou pesquisando a construção do campo da geriatria e 

da gerontologia no Brasil. Estou na fase de entrevistar os protagonistas 

deste campo e como a senhora é parte importante desta história gostaria 

de saber se poderia me receber para uma conversa. 

A qual ela responde:  

Querida Natália, duas coisas. A primeira, nos dias em que você estará 

aqui eu estarei [fora] [...]. Mas, mais que isso: eu não entendo nada do 

campo da geriatria e da gerontologia. O que eu tenho feito são estudos 

sobre [...] idosos. [...] No entanto, repito, eu nada entendo do campo da 

geriatria ou da gerontologia (destaque da autora)
 83

. 

Pela impossibilidade de encontrar horários comuns, essa entrevista acabou não 

acontecendo, no entanto, nesse pequeno diálogo se evidenciou a presença de outras 

abordagens sobre a velhice e o envelhecimento, que não se restringem ou se delimitam ao 

universo da geriatria e da gerontologia brasileiras. A afirmação dessa pesquisadora acabou 

por se configurar como um analisador de questões que surgiram no percurso desta 

pesquisa, ao anunciar e situar um posicionamento também relatado por outros 

protagonistas.  

                                                             
83 Cabe ressaltar, a título de esclarecimento, que, apesar da afetividade expressa no corpo da mensagem, não 

existia nenhum tipo de contato anterior com esta pesquisadora até esse pedido de conversa. Não posso deixar 

de destacar a generosidade de praticamente todos os profissionais contatados, que disponibilizaram seu 

tempo, paciência e documentos para esta pesquisa. 



 

 

84 

 

A denominação “campo do envelhecimento” passou a ser pensada a partir desse 

momento, pois seria inconcebível entender a constituição dessas especialidades sem a 

produção e a participação desses profissionais, pesquisadores e acadêmicos, que têm a 

velhice e o envelhecimento como seus objetos de investigação, mas não se definem nem 

como geriatras nem como gerontólogos. Esse ponto foi observado particularmente na área 

das ciências sociais e humanas, sobretudo entre os formados em ciências sociais e 

psicologia
84

, mas igualmente entre médicos da “segunda geração” oriundos da saúde 

pública, saúde coletiva e epidemiologia.  

Estes médicos, por não terem realizado o concurso para o título de especialista em 

geriatria da SBGG, não podem requisitar nesta instituição o título de gerontólogo, como já 

foi observado anteriormente, apesar de desenvolverem atividades diretamente ligadas a 

esses temas e serem reconhecidos por isso, como fica claro no seguinte trecho de uma 

conversa: 

Fiz mestrado e doutorado na área do envelhecimento, [...] sou 

reconhecida como alguém da área gerontológica mas não tenho o título, 

e isso acontece principalmente com os médicos, se eu fosse assistente 

social, psicóloga ou enfermeira poderia de imediato tirar um título de 

gerontóloga. Mas como eu sou médica, a SBGG entende que médico, [...] 

a princípio até pode ser gerontólogo, mas antes disso ele precisa ter o 

título de geriatra. [...] A não ser que eu vire geriatra, o que implicaria 

comprovar a experiência em atender clinicamente idosos. [...] Já fiz isso 

quando atendia na clínica há muitos anos atrás, tenho alguma 

experiência, mas não quero ser geriatra, até faria uma prova de 

geriatria, mas eu sou gerontóloga, eu penso o envelhecimento nas 

políticas públicas, com outro olhar e... isto não é visto (médica).  

O reconhecimento destes médicos por outros atores e entidades está ligado aos 

projetos que desenvolvem em suas instituições de origem, à produção acadêmica e ao 

papel que exercem politicamente no campo. Por não estarem diretamente ou 

prioritariamente dedicados à atuação clínica com idosos, tendem a se identificar mais com 

o discurso gerontológico, ainda que mantenham a medicina como a principal referência:  

                                                             
84 Dependendo da universidade ou faculdade, o curso de psicologia pode estar inserido dentro da área das 

ciências humanas ou das ciências biológicas, de forma que os formandos desta disciplina podem ser 

informados por discursos antagônicos, ora voltado para a epistemologia da saúde, ora para a epistemologia 

das ciências sociais e humanas.   
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Me considero um médico do envelhecimento humano e nem uso 

geriatria. O nome geriatra está muito associado à patologia, doença, 

tratamento, não é o meu caso. Agora, quando eu falo ‘envelhecimento 

humano’ não estou desqualificando, eu estou até qualificando a sigla 

geriatria (médico). 

O criador dos conceitos “cidade amigo do idoso” e “envelhecimento ativo”, o 

brasileiro Alexandre Kalache, é um caso exemplar desse cenário. Com mestrado em 

medicina social e doutorado em epidemiologia, costuma ser apresentado em matérias 

jornalísticas como “médico gerontologista”. Dada a sua intensa inserção no campo, pelo 

seu longo trabalho desenvolvido na OMS e pela divulgação das questões referentes à 

velhice e ao envelhecimento, recebeu em 2012, no Congresso Brasileiro da SBGG, o título 

de “membro honorário”, o primeiro oferecido pela entidade em 50 anos. No dizer de uma 

das organizadoras do congresso: 

O Dr. Alexandre foi por 20 anos, dentro da OMS, responsável por essa 

parte de envelhecimento, [...] ele fez as pessoas conhecerem a nossa 

realidade e isso nos ajudou muito na divulgação, no interesse dos 

profissionais voltado para o envelhecimento. Então o Dr. Alexandre 

Kalache tem muito valor para o mundo, mas especialmente porque ele é 

brasileiro (médica geriatra). 

Considerado como uma das autoridades no assunto, Kalache, assim como outros 

médicos, têm no reconhecimento público o contraponto à titulação formal em geriatria e 

gerontologia, como mencionou uma entrevistada: como eles estão numa condição muito 

reconhecida, isso não tem a menor importância (médica). 

Entre os geriatras, o título é valorizado, mas não o suficiente para definir o bom 

profissional. O verdadeiro geriatra foi descrito como aquele que considera a pessoa como 

um todo, que revê e constantemente retira medicamentos, sem focar apenas na patologia 

ou na medicalização. A vinculação com o discurso gerontológico e seus conceitos, como a 

abordagem abrangente dos problemas apresentados pelos idosos e suas famílias, a 

interdisciplinaridade e a atuação mais próxima com profissionais de outras áreas, é algo 

muito valorizado, principalmente entre os personagens envolvidos ativamente na 

construção e na demarcação do campo do envelhecimento, como pode ser visto na fala de 

uma médica geriatra da “segunda geração”, reconhecida por seus colegas como alguém 

que atua de forma gerontológica: 
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Eu sou genuinamente geriatra, eu já nasci nesse contexto, do todo, nesse 

contexto da interdisciplinaridade. Aí talvez seja isso, que eu tenho um 

pouco mais forte a gerontologia dentro da minha formação, do que da 

geriatria (médica geriatra). 

Esse aspecto aparece de modo semelhante na entrevista com um médico da 

“primeira geração”, embora com um discurso mais militante, característico dos pioneiros 

que visavam defender ideologicamente uma articulação entre as duas especialidades: 

Antes de geriatra eu sou mais gerontólogo. Porque sou mais 

gerontólogo? Adoro geriatria, na verdade comecei como geriatra, tenho 

título de geriatra pela SBGG. [...] Eu sempre defendi, desde que eu 

estava na geriatria, que o grande guarda-chuva que abraça as várias 

especialidades é a gerontologia e não a geriatria. E a geriatria é apenas 

um dentre os lados deste grande guarda-chuva, eu sempre defendi a 

interdisciplinaridade. Inter no sentido amplo da palavra, inter mesmo, 

não multi. [...] Comecei a ter noção disso quando eu comecei a enfrentar 

o problema do idoso. O idoso é muito mais um ser social com problemas 

sérios neste nosso país, e não dá para ser simplesmente um geriatra. Eu 

prefiro o título de gerontólogo muito mais que geriatra. Muito mais a 

gerontologia do que a geriatria (médico geriatra). 

O geriatra, como um médico especialista predominantemente clínico, tende a ser 

apresentado como um profissional especial por sua atenção a um tema pouco valorizado 

socialmente e na biomedicina, e pela dedicação exigida nos atendimentos, que costumam 

demandar tempo, sendo proporcionalmente mal remunerados por isso: 

O geriatra é um profissional muito especial. Quem escolhe geriatria não 

é quem vai escolher cardiologia ou hepatologia. É muito específico o 

perfil da pessoa: é quem gosta de medicina geral, quem tem o perfil de 

paciência, de percepção, porque você trata de coisas crônicas e a 

melhora já te satisfaz, não é aquele imediatista que diz: ‘Curei’. O perfil 

de quem busca a geriatria tem as suas particularidades e isso não é tão 

frequente assim (médico geriatra). 

O trabalho voltado para a “promoção da qualidade de vida” e para a “prevenção” 

também são elementos que caracterizariam o geriatra autêntico ou o médico do 

envelhecimento. Em contraposição a essas representações, encontra-se a figura do clínico 

de velhos, termo usado pejorativamente como uma forma dos próprios geriatras se 

valorizarem no campo. Independente de possuir ou não o título, esse tipo de profissional, 

segundo os geriatras, estaria preocupado com uma demarcação de mercado de trabalho e 
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repetiria um modo tradicional de atendimento médico, focado na doença e não 

considerando a complexidade envolvida na atenção ao idoso. Junto ao “charlatão” – aquele 

que prescreve tratamentos rejuvenescedores e/ou realiza procedimentos não 

regulamentados no Conselho Federal de Medicina (CFM) – o clínico de velhos é outra 

figura negativa, tido como um antagonista a ser rechaçado, não somente pelos membros da 

SBGG, mas pelo campo em geral.  

Na área médica, não se pode deixar de citar a participação de clínicos de outras 

especialidades, como cardiologia, neurologia, psiquiatria, ortopedia, reumatologia, entre 

outras, que estabelecem uma relação estreita com o tema por estarem em contato constante 

com os idosos, nos vários níveis da assistência, e aos poucos vêm estabelecendo uma 

relação mais próxima com os profissionais da geriatria. A relação com os colegas médicos 

foi apontada por um dos geriatras entrevistado, pertencente à “segunda geração”, como um 

dos avanços no atendimento aos idosos, pois o geriatra tem sido cada vez mais visto como 

parte da rede de atendimentos, e não apenas como um concorrente clínico: 

A geriatria tem se expandido para vários lugares e isso tem mudado a 

percepção das pessoas. Antes, outros colegas que não tinham nem ideia 

do que seria cuidar do idoso, falavam pejorativamente em relação à 

geriatria. [...] Um cardiologista que falava que a gente fazia perfumaria 

– ‘Manda para os geriatras que eles dão uns remedinhos’ – agora vem 

pedir a nossa opinião. Cirurgião vem pedir para a gente fazer pré-

operatório (médico geriatra). 

Apesar do crescimento da geriatria desde a fundação da SBGG, em comparação 

com as outras especialidades médicas, os próprios geriatras relataram que a especialidade é 

pouco competitiva e não costuma ser considerada como uma prioridade no campo da 

saúde. A inexistência de “alas de geriatria” nos hospitais particulares do Município de São 

Paulo, nem mesmo naqueles considerados referência no estabelecimento de uma “atenção 

de ponta”, como o Sírio Libanês, Oswaldo Cruz e Albert Einstein, foi citada como 

exemplo dessa situação. Os eventuais “núcleos de geriatria” presentes nessas entidades, 

foram mencionados como uma inserção tímida no cotidiano hospitalar, com a possibilidade 

de consultas ambulatoriais e a oferta de cursos e palestras, mas sem uma participação 

efetiva na condução dos casos.  

Entre os profissionais de outras formações foram observadas vários tipos de 

inserção e de vinculação ao campo do envelhecimento, de forma semelhante ao que ocorre 
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no campo da saúde coletiva, onde coexistem as atividades clínicas e institucionais, as 

pesquisas acadêmicas, a docência, o desenvolvimento de políticas públicas e a militância. 

Muitos são os atores que dele fazem parte: tanto profissionais das áreas da saúde e da 

biologia quanto das áreas das ciências humanas e sociais, além de: administradores, 

engenheiros, arquitetos, jornalistas, advogados, entre outros que desenvolvem produtos ou 

projetos voltados para intervenção na realidade.  

Nem todos se definem a partir da geriatria e da gerontologia, como os 

pesquisadores que têm a velhice como tema de investigação, além de outros que têm o 

título de gerontólogos, mas se mantém fiéis às formações de origem, não se submetendo ao 

discurso geriátrico-gerontológico. Diante da infinidade de modos de pertencimento e 

participação possíveis nesse campo, privilegiaremos alguns pontos que aparecem 

recorrentemente durante o trabalho de pesquisa.  

Entre os profissionais que se apresentam como gerontólogos (não somente os 

entrevistados, mas todos com quem tive contato nesse percurso investigativo), foram 

identificados quatro caminhos formais para a aquisição do título de gerontologia:  

a) técnicos de diversas formações que recebem o título de especialista em gerontologia 

após realização de cursos latu sensu;  

b) mestres e doutores em gerontologia;  

c) bacharéis em gerontologia, egressos dos novos cursos de graduação e  

d) técnicos de diversas formações, que trabalham na área e realizam o concurso de 

especialista na SBGG.  

Informalmente há ainda os que se autointitulam ou são reconhecidos por seus pares 

como gerontólogos, mas não possuem nenhum tipo de título. A certificação pela SBGG é 

uma credencial considerada importante, principalmente entre aqueles que já trabalham com 

idosos, e veem na sua aquisição a possibilidade de um reconhecimento e um pertencimento 

institucional. Além dos médicos não geriatras, os bacharéis em gerontologia também não 

podem participar da prova de título por não pertencerem a nenhum conselho de classe 

profissional, sendo esta uma condição para a inscrição. Até o momento de finalização desta 

pesquisa, encontrava-se em andamento no Senado, um projeto de lei dispondo sobre a 
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criação da profissão de gerontólogo
85

, movimento encampado pela atual ABG, formada 

pelos gerontólogos graduados, que vêm desenvolvendo esforços para esse grupo se 

estabelecer no campo. Chamou a atenção o fato de alguns alunos formados nesse curso 

terem ido buscar nova formação em outras disciplinas, como administração e enfermagem 

(entre as que foram citadas diretamente pelas personagens durante a pesquisa), visando 

tanto a especificação profissional, quanto a possibilidade de se credenciarem em algum 

conselho profissional, de maneira a viabilizarem sua inscrição no concurso da SBGG.  

Como relatado anteriormente, a respeito da predominância da produção acadêmica 

na área da saúde, também foi observado uma participação ativa desses profissionais nos 

congressos e eventos, que se distinguiam pela apresentação de relatos de experiências e de 

orientações sobre como conduzir certas situações clínicas. Nos congressos conversei com 

vários profissionais da área da saúde que participavam como ouvintes, que relataram 

buscar nos cursos de aperfeiçoamento ou nos eventos científicos um espaço de 

“capacitação” para sustentarem a atuação junto aos idosos que atendem, mas não 

pretendiam, a princípio, atuar como gerontólogos. A abordagem tecnicista, onde o 

conhecimento é apresentado como algo hermético, e a pouca abertura para debates após as 

apresentações realizadas nos congressos
86

, tendem a afastar certos profissionais, que 

alegaram não encontrar nesses lugares a possibilidade de interlocução. Por outro lado, nos 

espaços destinados à discussão de políticas públicas ou de outros temas “sociais”, onde a 

participação do público era estimulada, foi observada uma tendência a comentários 

marcados por “desabafos”, “denúncias” e “testemunhos”, que nem sempre se relacionavam 

com o que estava sendo debatido.  

Entre os profissionais que atuam na área da saúde, alguns trazem em suas 

formações referências distintas do discurso biomédico ou mesmo geriátrico-gerontológico, 

e não se identificam univocamente com as concepções aí defendidas. É o caso, 

principalmente, de psicólogos e de terapeutas ocupacionais, por terem tido contato na 

                                                             
85 PL nº 334 de 2013. Dispõe sobre o exercício da profissão de Gerontólogo e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=114007> Acesso 

em: 22 jan. 2014. 
86 Nem todas as propostas de mesas-redondas nos congressos da SBGG, por exemplo, previam o tempo de 

debate. Numa delas, sobre a formação em gerontologia, uma das participantes mostrou como um dado 

oficial, sobre a quantidade de cursos de especialização em geriatria e gerontologia no país, uma referência do 

próprio site de busca na internet, o Google, evidentemente equivocado, mas foi impossível questionar essa 

informação, pois não houve abertura para debate. Outros congressos, como o de Envelhecimento Ativo 

realizado pelo Município de São Paulo, nem chegam a abrir para perguntar. O intuito é divulgar e informar 

algo que já se encontra pronto.  

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=114007
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graduação com um conteúdo programático com forte influência do campo da saúde mental 

(particularmente envolvendo as problematizações defendidas na reforma psiquiátrica), da 

saúde coletiva e dos temas desenvolvidos na área das ciências sociais e humanas. 

Entretanto, mesmo nestas disciplinas, a coexistência de discursos antagônicos dependendo 

da orientação do curso, faz com que não se possa definir, pela categoria profissional, qual a 

posição ocupada por esses profissionais no campo. O mesmo se pode dizer de outras 

disciplinas, em que a presença vai depender muito mais do discurso de referência do que 

exatamente da categoria profissional de origem
87

. 

Há ainda que considerar a atuação clínica, individual ou institucional, como um 

fator importante entre os profissionais da saúde, pois implica uma interlocução mais 

frequente com outros personagens do campo, situação em geral descrita como muito 

desgastante, quando os discursos que orientam as práticas não são semelhantes
88

. Essas 

dificuldades de entendimento são mais que ruídos presentes numa comunicação. A 

tentativa de estabelecerem uma mesma língua, em geral a biomédica, visando o projeto 

interdisciplinar, tende a abafar as diferenças, impossibilitando o diálogo, e este só é 

possível a partir do entendimento do outro como uma alteridade (SARTI, 2003c).  

As ponderações ao discurso da geriatria e da gerontologia também apareceram no 

modo como protagonistas e personagens se designavam profissionalmente. Com exceção 

dos bacharéis em gerontologia, obviamente, a grande maioria com quem se teve contato no 

processo investigativo apresentou-se a partir da sua formação disciplinar de origem.  

Em conversa com algumas psicólogas associadas à SBGG e com títulos de 

gerontologia, foi-lhes perguntado como costumavam se apresentar
89

. Responderam que 

isso era uma questão para elas e dependia do público e da situação: no universo da geriatria 

e da gerontologia se apresentavam como psicólogas e gerontólogas; quando queriam 

marcar uma diferença frente ao discurso médico-geriátrico se apresentavam apenas como 

gerontólogas e em outros momentos como psicólogas ou psicanalista (no caso de uma 

                                                             
87 Outro exemplo disso pode ser visto pelo curso de enfermagem, em que, apesar da prevalência do discurso 

biomédico orientando a formação, também foram marcados pelos movimentos da saúde coletiva e da saúde 

mental, instituindo várias maneiras de atuação desse profissional.   
88 Em sete anos de coordenação de um grupo de estudos e de supervisão clínica, tive contato com vários 

profissionais, entre psicólogos, terapeutas ocupacionais, uma pedagoga e uma enfermeira, que relatavam as 

dificuldades enfrentadas institucionalmente pela diferença de olhar e de discurso. A pertinência a este grupo 

era referida como uma possibilidade de compartilhar visões comuns, pois se sentiam muito isolados em seus 

serviços.  
89 Conversa realizada em evento científico na Faculdade de Saúde Pública, em novembro de 2013.   
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delas). Esta última relatou ter ouvido críticas de colegas da psicologia e da psicanálise 

diante da sua decisão de prestar o concurso para obtenção do título em gerontologia. 

Segundo ela, eles não entendiam o que o certificado e a associação a uma sociedade 

prioritariamente médica iria contribuir para sua atividade profissional; estes comentários, 

no entanto, não a impediram de tornar-se membro da SBGG, local em que encontrava 

pessoas com quem dialogar sobre temas relacionados à velhice. 

De fato, a participação de psicanalistas no campo do envelhecimento é pequena, 

sendo ainda mais restrita nos congressos e eventos geriátricos-gerontológicos. Em tese, a 

gerontologia, definida como uma especialidade que abarcaria todas as disciplinas
90

, 

conteria, portanto, a psicanálise como mais uma abordagem. Entretanto, a diferença de 

concepções e discursos, principalmente referentes à noção de sujeito e ao modo como são 

conduzidos os atendimentos, faz com que a psicanálise seja preterida como uma 

abordagem a ser integrada nesses espaços. Uma das organizadoras do Congresso Nacional 

da SBGG, ao me identificar como psicanalista diz: Não foi desta vez que conseguimos 

trazer ainda a [cita o nome de uma psicanalista], quem sabe da próxima (psicóloga e 

gerontóloga). 

Diferentemente de outras disciplinas, como as ciências sociais, a epidemiologia e a 

demografia, que também estabelecem um antagonismo discursivo, a psicanálise parece ser 

vista particularmente com descaso, ou talvez como uma ameaça, por se configurar como 

uma prática clínica distinta e distante do universo geriátrico-gerontológico. Estas outras 

disciplinas, por não estarem voltadas para a clínica, acabam não sendo entendidas como 

concorrentes diretos e por isso são menos intimidantes, ainda que se mantenham 

provocativas. 

Se no campo do envelhecimento a teoria psicanalítica tem pouca ressonância, algo 

semelhante acontece em relação ao interesse pelos temas da velhice e do envelhecimento 

no campo psicanalítico. As produções teóricas ainda são limitadas a pequenos grupos ou 

são publicadas esparsamente por autores que não têm esses assuntos como centrais em seu 

repertório
91

. No entanto, nessa última década parece ter havido um aumento do interesse 

dos psicanalistas por essas questões, mobilizados pelo crescimento do número de idosos e 

                                                             
90 Sobre esta definição deveras abrangente, ver capítulo seguinte.  
91 Como o psicanalista Joel Birman (1995), que escreveu o texto O futuro de todos nós, muito citado por 

pesquisadores e profissionais tanto da gerontologia quanto da psicanálise.  
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de familiares que passam a buscar atendimento, mas também pelas implicações do 

envelhecimento de si mesmo e de pessoas próximas. Em 2002, quando ocorreu o encontro 

nacional dos Estados Gerais da Psicanálise, movimento proposto pelo psicanalista francês 

René Major (1999) com a intenção de refletir sobre a situação geral da psicanálise – tanto 

em relação à prática clínica quanto em suas relações com outras disciplinas como a 

filosofia, o direito, as ciências sociais e a política – um grupo de estudos sobre “psicanálise 

e envelhecimento” participou com uma mesa-redonda no evento e as cinco pessoas que se 

encontraram presentes na sala eram os seus próprios integrantes: três apresentando 

trabalho, dois assistindo.  

Sete anos depois, em 2009, uma nova formação desse mesmo coletivo foi 

responsável pela comissão científica do III Congresso Ibero-americano de 

Psicogerontologia, evento que teve 384 participantes inscritos
92

. Mesmo com uma presença 

predominante de gerontólogos de diversas profissões em relação aos psicólogos ou 

psicanalistas, esse evento acabou por evidenciar o interesse por essas abordagens no campo 

do envelhecimento. A chamada “psicogerontologia” pode ser considerada como uma 

subespecialidade, tendo sido impulsionada por um movimento realizado por uma rede de 

pesquisadores latino-americanos (REDIP). Na carta em que estabelece sua criação, foi 

definida como interdisciplinar, mantendo o mesmo padrão que caracteriza a gerontologia, 

mas com forte influência dos discursos da saúde mental e das ciências sociais, incluindo a 

dimensão política, voltada para a defesa dos direitos humanos. Nesse documento também 

apresentam duras críticas aos discursos científicos “acríticos”, “hegemônicos” e suas 

“intervenções assépticas” (DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES, 2005). Nesse sentido, 

é possível reconhecer neste grupo uma proximidade ao discurso da gerontologia social, que 

ainda mantém os assistentes sociais como seus principais representantes.  

Embora em menor número, os cientistas sociais, antropólogos, epidemiologistas e 

demógrafos desempenham um papel importante na consolidação do campo do 

envelhecimento, com o desenvolvimento de pesquisas e de problematizações sobre 

assuntos nem sempre abarcados pela geriatria e gerontologia brasileira. Entre eles há quem 

se designa como gerontólogo e, como os demais profissionais, passam a se informar 

também pelo discurso gerontológico em detrimento das ciências sociais. A maioria, no 

entanto, têm na sua formação de origem a principal referência de trabalho e, apesar de 

                                                             
92 Informações fornecidas pela organização do congresso.  
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terem suas pesquisas reconhecidas como fundamentais para a constituição do campo do 

envelhecimento, não pretendem se vincular ao meio geriátrico-gerontológico, como 

destacou uma entrevistada: claramente não é a minha turma (antropóloga).   

Para esses pesquisadores, com percurso já estabelecido, a não associação às 

instituições geriátricas-gerontológicas foi justificada pela falta de identificação com os 

discursos aí defendidos – biomédico, assistencialista e intervencionista (voltado para a 

atuação) – e pela maneira como os debates costumam ser propostos, com pouca 

possibilidade de discussão. Associar-se significaria abrir mão de uma liberdade intelectual, 

em detrimento de seguir as orientações conceituais defendidas pelas “cartilhas” 

institucionais.  

A participação nos eventos e congressos, no entanto, são frequentes: De vez em 

quando eu sou convidada, às vezes aceito, às vezes não aceito. Nunca entrei como membro 

da SBGG, e às vezes sou convidada (antropóloga). A não associação à SBGG e a 

relevância do título em gerontologia é abordada por uma protagonista, que costuma 

circular com frequência nesses espaços:  

Você não fez uma pergunta importante: até hoje eu não sou filiada a 

SBGG... [...] Eu nunca me filiei à SBGG e nunca prestei prova de título – 

‘Sou titular de gerontologia pela SBGG’. Nunca quis, nunca precisei. 

[...] Mas tem gente que vai fazer – ‘Olha, sou especialista pela SBGG’ –, 

é uma forma de marcar espaço! (antropóloga). 

Outra pesquisadora foi mais enfática em relação a sua distinção com relação a esse 

meio. De maneira semelhante à posição apresentada pela autora do e-mail descrito 

anteriormente, esta entrevistada esclarece o lugar ocupado dentro do campo do 

envelhecimento a partir da afirmação de seu objeto de estudo:  

Não sou gerontóloga, eu tenho aquela coletânea [de artigos] e coloquei 

isso na introdução [...]. Eu não estou trabalhando a velhice como o meu 

tema fundamental de pesquisa, a minha preocupação como pesquisadora 

é trabalhar ‘relações sociais’ (antropóloga).  

Os trabalhos desses personagens não visam o estabelecimento de procedimentos ou 

de orientações para a assistência, mesmo que as análises e as interpretações presentes em 

suas pesquisas possam tratar diretamente de problematizações que influem a prática clínica 

ou institucional, oferecendo subsídios para repensar os modelos empregados. Esse é um 
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aspecto apontado como mais uma diferença entre esses protagonistas e o campo geriátrico-

gerontológico ou mesmo gerontológico. Alguns desses pesquisadores costumam ser 

convidados para contribuírem com artigos em manuais, tratados e revistas em 

gerontologia, mas tal situação é vista com ressalva por uma das protagonistas:  

Embora eu tenha reflexões sobre a discussão da velhice, não tenho e não 

terei a pretensão, porque não é para isso que eu trabalho, de fazer 

manuais de gerontologia, ou de um conhecimento sobre a velhice. A 

impressão que me dá, pode ser uma coisa totalmente de senso comum, é 

que a gerontologia fica procurando criar os seus manuais para dizer ‘A 

velhice é assim’... ou ‘Se deve cuidar da velhice assim’ (antropóloga).  

Essa colocação retoma um aspecto apontado por Andrea Lopes (2000), sobre as 

diferenças que esta pesquisadora observava nos congressos da SBGG entre as abordagens 

dos pesquisadores e dos profissionais. Esse tipo de conflito não se revelou tão evidente 

durante a investigação, talvez pelo fato dos “relatos de experiências”, muito comuns neste 

campo, estarem perdendo espaço diante do aumento de apresentações acadêmicas, 

caracterizadas numa linguagem mais formal e “científica”.  

Os poucos conflitos, no entanto, não significam ausência de conflitos, mas sim a 

falta de sua explicitação. Uma entrevistada, antropóloga e protagonista, relatou o impacto 

recebido após uma de suas apresentações num congresso da SBGG, em que descrevia os 

resultados de uma pesquisa que abordava a perspectiva de idosos que frequentavam um 

serviço voltado para a terceira idade. Diante da exposição dos dados, em que apareciam 

críticas dos próprios idosos aos cuidados profissionais recebidos, alguns dos presentes 

vieram lhe dizer que não concordavam com aquelas informações, pois eles (como 

profissionais) eram muito bons para os idosos. Ela rebatia dizendo que havia mostrado a 

perspectiva dos idosos, e que não estava avaliando nem o profissional nem o serviço 

especificamente. Este tipo de reação dos participantes de congressos, em que os 

profissionais se sentem pessoalmente afetados por certas análises mais críticas ou 

polêmicas, foi observado em muitas apresentações. O envolvimento pessoal é um aspecto 

muito presente nesse campo, e sempre parece haver alguém que veste a carapuça, tomando 

uma ideia ou um conceito apresentado como uma crítica ou um elogio para si mesmo.  

Essas situações foram denominadas por uma das protagonistas como uma conversa 

de surdos, pela distância dos idiomas entre os participantes, quando uma fala sobre um 



 

 

95 

 

conceito, apresentado com especificidade e rigor, é recebido como uma fala do senso 

comum. Mesmo assim, os profissionais das ciências sociais de "fora" costumam ser 

constantemente chamados como convidados nos congressos da SBGG e tendem a ser 

recebidos como detentores de saberes que contribuem e informam, a partir de um outro 

olhar. Na edição nacional realizada em 2012, por exemplo, foi montada uma mesa redonda 

apelidada informalmente de mesa das antropólogas. Esta denominação refletia o 

reconhecimento de um lugar diferenciado para essas protagonistas, primeiramente, pelo 

não pertencimento institucional à SBGG, mas também pela especificidade dos temas e pelo 

modo como eles eram tratados. Contudo, o fato dessa atividade ser designada 

especificamente dentro da antropologia, e não como uma mesa gerontológica, acabou por 

tornar improvável qualquer possibilidade de embate entre discursos. Os trabalhos 

apresentados acabaram sendo ouvidos como um adendo, um “a mais” a algo já dado e 

estruturado. 

Apesar de esses discursos percorrerem muitas vezes caminhos paralelos, cabe 

ressaltar a importância da presença desses pesquisadores no campo do envelhecimento, por 

possibilitar uma ampliação e uma diversificação de visões sobre os temas abordados, pois, 

como disse uma protagonista: sempre tem alguém que escuta (antropóloga). Esta 

entrevistada comenta a recepção de seu trabalho pelo público da gerontologia:  

Acho que nos chamam para ter um outro olhar para a questão do 

envelhecimento e das condições de envelhecimento [por] um outro foco. 

[...] A gente só tem grande público quando é congresso da gerontologia, 

senão não tem. Você vê: eu estou aqui na universidade há [tantos] anos e 

nunca orientei uma tese sobre envelhecimento, nunca ninguém, nem no 

mestrado, nem no doutorado (antropóloga). 

Alguns entrevistados fizeram menção à necessidade de envolverem novos 

profissionais no campo, e que precisariam realizar uma autoanálise para identificarem o 

que precisam fazer para crescerem tanto na gerontologia, quanto nas ciências sociais: 

Nós somos muito poucos no Brasil, para o tamanho do país, para a 

quantidade enorme de universidades, né? E você tem poucas pessoas se 

interessando por este tema e uma população que está crescendo cada vez 

mais e uma previdência que está afundando cada vez mais. E isso não é 

interesse, não vejo interesse das novas gerações de pesquisadores nisso. 

Das ciências sociais... ou pelo menos poucos trabalhos com repercussão 

nesse campo (antropóloga). 
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A falta de interesse pelos temas da velhice e do envelhecimento pelos próprios 

pares da disciplina de origem foi algo relatado por praticamente todas as categorias 

profissionais presentes no campo. O que denota o pouco reconhecimento desses assuntos 

profissionalmente e academicamente, fazendo com que os pesquisadores que abordam 

esses temas acabem sendo referências em suas áreas.  

 

 

3.5. A experiência do SESC-SP  

O SESC foi citado por praticamente todos os entrevistados como uma das 

instituições fundadoras da gerontologia no Brasil. Sua contribuição pode ser observada 

pelas ações específicas voltadas para o atendimento e organização de idosos, pela 

formação de profissionais e pela participação na formulação de políticas públicas. A 

consideração do SESC nesta pesquisa não se deve exatamente pela importância das 

tecnologias desenvolvidas no trabalho com os idosos, mas pela intrínseca relação que seus 

idealizadores, coordenadores e técnicos, a partir das ações e do conhecimento construído, 

estabeleceram com as outras instituições desse campo. Isto ficou evidente na conversa 

realizada com uma assistente social, protagonista desta história
93

, quando perguntada sobre 

o curso de capacitação que ministrou no Instituto de Saúde na década de 1970, considerado 

um dos primeiros realizados no país, disse não se lembrar: Nossa, faz tanto tempo!, e que 

não guardou nenhum material da época. Mas durante a conversa contou que trabalhou no 

SESC, na LBA, continua como membro da SBGG e segue atuando junto aos Conselhos de 

idosos. Seu caso não é o único. Muitos destes protagonistas circulam e pertencem ou 

pertenceram a mais de uma entidade, indicando que, apesar das diferenças entre 

abordagens e profissões, há ainda uma comunicação perceptível entre atores, abordagens e 

discursos, num campo ainda em construção.  

De acordo com publicações do próprio SESC (1999, 2003, 2004), o trabalho 

exclusivamente com os idosos se inicia na unidade do Carmo, localizado na região central 

                                                             
93 Aqui está um exemplo da diferença marcada no capítulo 2 entre entrevista e conversa. Com esta 

entrevistada foram realizadas pelo menos duas conversas, uma delas por telefone e a outra num congresso, 

onde se contou o objetivo da pesquisa, mas não houve uma entrevista formal. Além das informações sobre 

alguns acontecimentos, elas foram valiosas pelas diferenças afetivas apresentadas em cada assunto tratado, 

como nesse trecho, em que priorizava mais o fato de continuar desenvolvendo suas atividades e falar sobre 

elas, do que especificar um acontecimento passado.   
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do Município de São Paulo, no começo da década de 1960, quando alguns de seus técnicos 

passam a observar e a entender como uma demanda institucional, o fato de certos idosos, 

prioritariamente aposentados do comércio e prestadores de serviços, permanecerem em 

suas instalações após irem buscar suas aposentadorias no órgão previdenciário da época, 

que ficava ali perto. Neste centro social, como era antigamente denominado, funcionava 

um restaurante com oferta de refeições por preços acessíveis, o que tornava o local um 

ponto frequentado no dia do recebimento, onde os idosos “ficavam horas ‘velhando’”
94

 

(SALGADO, 2001), sem que houvesse atividades específicas propostas pelo serviço.  

Em 1962, alguns representantes da equipe do SESC viajam para os Estados Unidos 

para se aproximarem dos trabalhos desenvolvidos nos “centros sociais para idosos, os 

Golden Age Centers” (SESC, 2003, p.39), como pode ser visto no depoimento de Renato 

Requixa (2004)
95

, quem introduziu a discussão sobre lazer e tempo livre no repertório do 

SESC:  

Eu falei com o presidente do SESC: ‘Olha, eu gostaria de lhe dizer que 

existem centros, casas exclusivamente para pessoas de idade nos Estados 

Unidos’. Ele disse: ‘Você quer conhecer?’. Eu disse ‘Quero!’. Fui, fiquei 

um mês só em Nova Iorque, conhecendo esses centros de lazer para 

idosos [...] para os idosos não ficarem um olhando para o outro. Ai se 

liga o lazer aos grupos de idosos (REQUIXA, 2004, p.11). 

Quando da sua criação, em 1946, o SESC tinha como ênfase atendimentos médicos, 

jurídicos e alimentar, com base assistencialista. Uma das áreas de ação estava voltada para 

os “programas de proteção” à saúde da classe trabalhadora do comércio, com foco no 

atendimento à família, em especial à maternidade, infância e adolescência; seu quadro de 

funcionários era também composto por educadores sanitários, enfermeiros e assistentes 

sociais formados em saúde pública (SESC, 1999, 2003). Na década de 1950, esta 

abordagem assistencialista começa a dar espaço à “perspectiva da educação social 

realizada por meio do grupo e da comunidade” (SESC, 2003, p.71). 

                                                             
94 Nas palavras de Marcelo Salgado (2001), “velhar” é “viver a velhice sem fazer absolutamente nada” 

(p.42). 
95Formado em Direito, trabalhou desde sua formação no SESC, assumindo a diretoria regional do SESC São 

Paulo entre 1969 e 1984. À semelhança de seus outros colegas, vai trabalhar posteriormente na LBA, com 

foco na gerontologia social: “Foi um trabalho com pessoas idosas, que começou no SESC. Como a LBA 

tinha recursos [...] nós conseguimos fazer 32 obras importantes, que foram centros de convivência de idosos, 

tudo em cidade do Estado” (REQUIXA, 2004, p.4; SALGADO, 2001).  
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Segundo Requixa (2004), a atenção dada à educação social e à recreação ocorre 

junto às mudanças institucionais dentro da diretoria, inicialmente do SESC de São Paulo, 

que passou a privilegiar o fortalecimento dos grupos de trabalhadores nos sindicatos, e 

começou a contratar os chamados orientadores sociais para “que despertasse os 

empregados do comércio para a defesa dos ideais de democracia no Brasil”, passando a “se 

afastar um pouco daquela área assistencial para se fixar mais na área social e política 

propriamente dita” (p.2). Estas mudanças são situadas entre as décadas de 1950 e 1960, 

época em que passaram a funcionar as “unidades móveis de orientação social”, onde os 

orientadores sociais percorriam cidades do interior paulista em caminhões com diversos 

equipamentos, como projetores de cinema, e se articulavam com os sindicatos e a 

federação do comércio local, que “abria as portas das cidades. Eles tranquilizavam, nos 

apoiavam e a gente desenvolvia trabalhos de educação física, também de artes e estudos 

sociais” (REQUIXA, 2004, p. 4). Esta situação sofre certo impacto a partir de 1964, com o 

golpe de Estado: 

Nós sentimos que as autoridades locais começaram a nos temer, assim 

como se nós fôssemos, não uns animadores culturais, mas uns agitadores. 

E a coisa começou a ficar difícil para nós. Tanto que nós estávamos 

atendendo umas duzentas cidades e então algumas autoridades chegaram 

a prender alguns orientadores sociais nossos, apesar de serem 

funcionários de uma entidade patronal (REQUIXA, 2004, p.4).  

Apesar disso, estas unidades funcionaram “entre o final da década de 1960 e quase 

toda a década de 1970” (SESC, 2003, p.74). Com o início da redução das horas de trabalho 

na década de 1950, as horas livres dos trabalhadores passaram a ser um tema assumido 

pela entidade. O trabalho voltado para os aposentados e a formação teórica sobre a relação 

entre lazer e tempo livre aconteceram em seguida, intensificados pelo contato com os 

estudos sociológicos sobre o lazer que vinham sendo desenvolvidos na França, como pode 

ser visto no depoimento abaixo, de um ex-orientador social, que trabalhou no SESC na 

década de 1970: 

Tinha este sociólogo francês, o Joffre Dumazedier. Nós éramos 

obrigados a ler seu livro Vers une civilization du loisir! Ele mostrava 

que a sociedade europeia, em particular a francesa, estava envelhecendo 

e havia a redução da carga de trabalho semanal e era preciso se 

preocupar com o lazer como uma política de Estado. E dentro desta 

perspectiva do lazer estavam os aposentados, as pessoas mais idosas, 
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uma vez que a sociedade capitalista acaba descartando esse pessoal e 

eles não têm o que fazer, ficam vagando pela cidade ou ficam em casa. O 

Estado precisaria também estar dentro desta política de lazer, uma 

política para o tempo liberado do trabalho, tratar dos idosos de uma 

maneira diferenciada [...], depois nós tivemos curso com o próprio Joffre 

Dumazedier e o SESC passou a se dedicar fundamentalmente para esta 

vocação.  

O SESC passa a defender o “lazer” para as várias faixas etárias, desvinculando-o da 

associação com as atividades infantis e diferenciando-o do ócio. O “lazer” era pensado 

tanto para o trabalhador, quanto para o desempregado ou o aposentado, como um momento 

de prazer, visando o desenvolvimento social e educacional do participante: “como uma 

ocupação não obrigatória, de livre escolha do individuo que a vive e cujos valores 

propiciam condições de recuperação psicossomática e de desenvolvimento pessoal e 

social” (REQUIXA, 1974 apud GOMES, 2008, p. 6). Cristina Gomes (2008) e Requixa 

(2004) relatam críticas recebidas naquele período pelos intelectuais de esquerda que viam 

na ideia de lazer um modo de alienação, como o “ópio do povo oferecido pelos 

empregadores”.  

Uma destas críticas encontra-se na pesquisa de Eneida Haddad (1986), A ideologia 

da velhice, em que o SESC é considerado como uma das três autoridades produtoras de 

discursos especializados sobre a velhice, juntamente com a gerontologia e a geriatria e o 

Estado brasileiro. Com uma leitura sociológica marcada pela ótica marxista, numa época 

caracterizada por uma polaridade nos discursos, em que o marxismo exercia um papel de 

muito peso, a autora, a partir dos conceitos de “ideologia”, “luta de classes”, “modos de 

produção” e “alienação”, considerava as ações do SESC como uma “expressão ideológica 

da classe dominante”, que visava, pelo trabalho educativo e “tutelar”, solucionar o 

“problema social dos idosos”, marcado pelo desamparo e pela marginalização (p.88). Esta 

interpretação parece atualmente datada, diante do papel paradoxal que o SESC passou a 

assumir: uma entidade empresarial mas com atuação no campo social, principalmente nas 

áreas da cultura, do lazer e no atendimento à “terceira idade”, com seus espaços e serviços 

disponíveis para toda a população e não apenas aos servidores do comércio
96

.  

                                                             
96 Em julho de 2014 o SESC-SP deixa de oferecer a matrícula de “usuário”, aberta à população em geral e 

que permitia o acesso aos dispositivos esportivos, como uma política de priorizar os comerciários. As 

atividades culturais permanecem abertas ao público. 
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A atenção aos idosos pelo SESC foi algo circunstancial, como apontam seus 

documentos e os depoimentos de seus integrantes, não fazendo parte do programa original 

da entidade. E, apesar do histórico assistencialista, as ações tinham como foco a integração 

do idoso pela “valorização social” (SESC, 2003, p.26), com “intervenção de caráter sócio-

educativo” (SESC, 1999, p.6), visando evitar o isolamento e a marginalização desta 

população após a ausência de atividades e de uma posição social que ocorreriam após a 

aposentadoria.  

A primeira proposta de um “grupo de convivência” para idosos é apresentada em 

1963 (ASSIS, 1979, PAPA JUNIOR, 1979; SESC, 1999, 2003, 2004). Neste primeiro 

momento são voltadas exclusivamente para os aposentados: “se ofereceu a cidadãos 

idosos, já desligados da produção econômica, mas física e mentalmente aptos, alternativas 

atraentes de convivência e participação social” (SESC, 2004, p.6). São os idosos 

potencialmente “ativos”, apesar da entidade não remeter esta palavra claramente ao 

conceito de “envelhecimento ativo”, que serão alvo das propostas. Como será visto no 

próximo capítulo, a boa recepção do conceito de “envelhecimento ativo” no campo do 

envelhecimento e no campo social mais amplo, somente foi possível por já estarem 

institucionalizadas as noções de “terceira idade” e do “idoso” como representantes deste 

modo de viver a velhice.    

As consequências do aumento da longevidade será percebido no final do século 

XX, com o envelhecimento das primeiras gerações de idosos atendidos, que mesmo 

fragilizados e apresentando diversas dificuldades, ainda continuavam a frequentar os 

espaços do SESC. Tentando abordar as novas questões apresentadas aos técnicos por parte 

desses idosos longevos, em 2006 o SESC propõe o Seminário Velhice Fragilizada, 

configurando uma das poucas produções sobre o tema na época em que foi lançado e, 

curiosamente, apenas um ano após a OMS divulgar o documento “Envelhecimento ativo: 

uma política de saúde”. As ações propostas pelo SESC, visando principalmente a inclusão 

social, antecipam na prática os preceitos defendidos pelo conceito de “envelhecimento 

ativo”, sem que, no entanto, sejam anunciadas como seu discurso oficial e, de certa forma, 

esta instituição tem se mostrado aberta a escutar as problemáticas expostas pelos idosos 

que aí frequentam.  
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O processo de implantação dos primeiros grupos, no entanto, não foi tão fácil como 

se esperava. Segundo os relatos, a primeira forma de convite se deu pelo envio de cartas 

aos comerciários aposentados. Como este meio de comunicação, considerado burocrático, 

não teve ressonância, um dos técnicos, o assistente social Carlos Malatesta, “começou a ir 

às agências do IAPC (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários), nas datas de 

recebimento de pensões, fazendo pessoalmente o convite aos aposentados que esperavam 

nas filas” (SESC, 2003, p.40). A dificuldade em acessar os idosos foi relatada de forma 

semelhante por Lopes, Barbieri e Gambale (2009), a respeito do início dos grupos de 

psicoterapia realizados na clínica-escola Ana Maria Poppovic da PUC-SP. Iniciado em 

1989, a partir da demanda identificada numa pesquisa
97

, a primeira questão apareceu na 

forma de uma “antipatia” dos idosos em relação aos termos usados na divulgação dos 

grupos: velhos e idosos. O que levou os coordenadores a renomearem a atividade como 

“Psicoterapia em grupo para a terceira fase da vida”, de forma a, segundo as autoras, 

propiciar uma maior identificação com esse segmento, a partir da “concepção de um grupo 

etário saudável e ativo que se vê com possibilidades de viver novas experiências e 

participar de novas atividades” (p.197).  

Em 1963, é formalizado o primeiro grupo de idosos no SESC, composto 

inicialmente por 12 pessoas, com propostas de atividades recreativas e de lazer: 

O trabalho, de início, se preocupava apenas em agrupar as pessoas e dar-

lhes a oportunidade de se manterem ativas, envolvidas em ocupações que 

viessem ao encontro de suas necessidades de conviver e de trocar 

sentimentos e experiências (SESC, 2003, p.40). 

O que veio a ser chamado de Trabalho Social com Idosos (TSI), só será 

sistematizado na década de 1970, com a reorganização e ampliação do trabalho, que passa 

a ser conduzido por Marcelo Salgado, um assistente social que também fez parte da SBGG 

e, posteriormente, foi um dos fundadores da ANG. São definidas três frentes de ações: 

“grupo de convivência” e suas atividades de lazer, as “escolas abertas da terceira idade” e a 

“preparação para a idade avançada e aposentadoria”. Entre os primeiros cursos oferecidos 

nas escolas abertas, estavam: “Aspectos psicossociais do envelhecimento”; “Informação e 

atualização cultural”, “Saúde do idoso” e “Estudo da cultura brasileira” (SESC, s/d), o que 

                                                             
97 “O idoso e o seu sistema de apoio. Estudo da situação do idoso do distrito da Lapa, no Município de São 

Paulo”, financiada pela United Nation University (1986/1988) (LOPES; BARBIERI; GAMBALE, 2009).  
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denota a presença de um discurso gerontológico influindo nas ações institucionais, 

incluindo temas referentes à área específica da saúde.  

Naquele momento é intensificada a formação dos técnicos na área do 

envelhecimento, voltado especificamente para as questões debatidas pela gerontologia 

social, como pode ser observado nas apostilas redigidas dos seminários da professora 

francesa Claudine Attias-Donfut em 1978, sobre “Estudos sobre a terceira idade”, 

publicados no Cadernos da Terceira Idade. A experiência da “Universidade do Tempo 

Livre” que estava sendo desenvolvida em Toulouse, na França, em 1973, é igualmente 

citada como uma importante referência nesse processo (SALGADO, 2001; NERI, 2006). 

Em 1978 também é oficializado o Centro de estudos da terceira idade (CETI), de modo que 

a formação gerontológica, para técnicos de dentro e de fora do SESC, passa a ser mais uma 

frente de trabalho.  

O conhecimento gerontológico e geriátrico se fará presente na publicação da revista 

Cadernos da Terceira Idade (1977-1983) e posteriormente na A Terceira Idade, editada 

desde 1988. Estas não são indexadas em nenhuma base científica, mas são compostas 

desde o início por artigos com formato acadêmico e relatos de experiências, como pode ser 

visto pelos títulos das primeiras edições: “Odontologia para idosos”, “Um método para 

trabalho social com idosos”, “Movimento tempos: uma nova opção para os idosos” (sobre 

uma experiência de pontos de encontro no SESC de Campinas), “Aposentadoria e lazer: 

depoimentos”, “Escola aberta para idosos: uma nova abordagem sócio-educativa”. O 

segundo número, após dois anos, é inteiramente dedicado à “Odontogeriatria”, e o terceiro 

ao registro dos seminários realizados por Claudine Attias-Donfut
98

. No primeiro editorial 

se encontra sua proposta:  

Divulgar estudos teóricos e experiências em trabalho social com idosos 

realizados na entidade e por outros estudiosos do assunto [...], ampliar 

conhecimentos e infundir maior otimismo sobre os problemas do 

envelhecimento (SESC, 1977, p. 1-2).  

Além da saúde, é recorrente o discurso social voltado para a inclusão, diante da 

marginalização dos idosos na sociedade
99

, o que coloca estes dois discursos como centrais 

                                                             
98 Uma das protagonistas entrevistadas, uma antropóloga, citou um livro de Attias-Donfut como um dos dois 

textos que marcou o seu interesse pela velhice e pelo envelhecimento.  
99 Texto presente num folder de divulgação do trabalho: “no grupo etário idoso a marginalização social tem 

origem na perda gradual de papéis e funções sociais, diminuição do grupo de convivência, ausência de 
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na sua atuação. Já a revista A Terceira Idade foi “concebida para ser um periódico técnico 

capaz de servir de suporte a todos os que trabalham com pessoas idosas” (SESC, 2003, 

p.80).  

Cabe apontar a diferença dessas publicações em relação aos periódicos editados por 

outras instituições, em especial pela SBGG, que prioriza a abordagem biomédica, mesmo 

nos artigos designados gerontológicos, e são voltados aos profissionais técnicos e à 

reprodução da pesquisa acadêmica. De acordo com Shirley Donizete Prado (2006), os 

periódicos dedicados exclusivamente ao tema do envelhecimento têm sido marcados pela 

descontinuidade de publicações
100

. Como fatores desta realidade, a autora aponta não 

somente as dificuldades financeiras, mas também a fragilidade da organização das 

instituições que se predispõem a manter as revistas, mas não conseguem responder às 

exigências mínimas para indexação em bases reconhecidas e requisitadas pela CAPES. O 

atual periódico organizado pela SBGG, Revista Geriatria & Gerontologia, por exemplo, se 

encontra apenas indexada na base de dados LATINDEX, o que dificulta a disseminação 

dos conhecimentos produzidos, pelo menos no âmbito acadêmico, restringindo sua 

potencialidade de alcance
101

. A revista do SESC, por ser gratuita e também acessível 

virtualmente, acaba atingindo um público mais amplo, entre leigos e profissionais do 

campo, sendo também uma referência na produção de conhecimento neste campo.  

Outra ação relevante desenvolvida pelo SESC para o campo do envelhecimento se 

deu pela organização dos Encontros de Idosos, primeiro regionalmente, depois com 

alcance nacional, sendo o primeiro realizado em 1982 com tema “O idoso e a participação 

na comunidade nacional” (SALGADO, 2001; SESC, 2003). Também tiveram participação 

no acompanhamento inicial dos Conselhos Estaduais e Municipais de Idosos. Neste 

período são intensificadas as propostas de atividades físicas para essa população, que eram 

vistas com ressalvas e “preconceitos” por estarem associadas aos mais jovens (SESC, 

                                                                                                                                                                                         
aspirações culturais e de responsabilidades definidas, condições essas que são agravadas com o advento da 

aposentadoria” (SESC, s/d).  
100 Outros periódicos: Revista Brasileira sobre Geriatria e Gerontologia (antiga Textos sobre 

envelhecimento), da UERJ (1998-atualmente); Revista Kairós: Gerontologia, da PUC-SP (1998-atualmente); 

Estudos Interdisciplinares sobre envelhecimento, da UFRS (1999-atualmente).  
101 Na história da SBGG foram publicadas: Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia (1966-1976), Anais 

Brasileiros de Geriatria e Gerontologia (1979-1982), Geriatria em síntese (1982-1988), Gerontologia (1993-

2000; seção SP), Arquivos Brasileiros de Geriatria e Gerontologia (1996-2000; seção RJ) e, desde 2007 a 

Revista Geriatria & Gerontologia (Prado, 2006; <www.sbgg.org.br>). 
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1999). No relato documental da entidade, há um destaque à preocupação que tinham por 

não terem referências sobre o assunto: 

O trabalho começou com sete participantes e aulas de 10 minutos, que se 

limitavam a seis ou sete exercícios de calistenia
102

. Como não existiam 

parâmetros para avaliar os limites e os resultados da atividade física 

nessa faixa etária, e como muito pouco se sabia sobre os efeitos do 

esforço sobre a condição física desses primeiros alunos, havia um clima 

de expectativa constante, observando-se as mínimas reações de cada um 

(SESC, 2003, p.106).   

Estas histórias são relatadas de forma a evidenciar o caráter experimental da 

empreitada e o percurso de estruturação profissionalizante e teórica que veio 

posteriormente subsidiar o que realizavam na prática. O aspecto pioneiro, também 

associado aos primeiros geriatras e gerontólogos sociais da SBGG e da ANG, e a busca por 

interlocução com outros atores, facilitou a comunicação entre os personagens destas 

instituições. O fato do SESC ter sido um dos principais financiadores do Congresso 

Brasileiro da SBGG em 2012, aponta a continuidade das relações institucionais, ao mesmo 

tempo em que evidencia a distância estrutural e financeira que se criou entre elas, 

implicando, consequentemente, uma diferença do alcance das mesmas tanto para a 

população idosa, quanto para os profissionais.  

Apesar de fortemente amparados pelos preceitos da gerontologia social, as ações, 

sejam elas educativas, culturais ou de educação física propostas pelo SESC, tendem a ser 

mais abrangentes do que as ações gerontológicas de centros de convivência coordenados 

pela área da saúde ou da assistência social. Na queixa realizada por educadores de uma das 

unidades do SESC-SP, citada no capítulo 2, da pouca adesão de idosos às atividades com 

pretensão de serem espaços reflexivos, pode indicar que estes idosos “ativos” atuais são 

mais seletivos a uma programação que pregue um discurso gerontológico normativo 

voltado para a defesa da “boa velhice”. A contínua procura pelas atividades físicas e as de 

recreação, sugere uma rejeição de propostas que visem tutelar ou educar seu participante, e 

uma demanda por espaços e programações mais livres, em que cada um possa escolher 

aquilo que lhe faça mais sentido.  

                                                             
102 Pela definição de Houaiss (2009): “método ou conjunto de exercícios físicos, espécie de ginástica rítmica, 

sem uso de aparelhos, para dar beleza, força e vigor ao corpo” (p.370). Segundo informações do blog “Minha 

educação física”, esta técnica, de origem sueca e americana, introduzida no Brasil na década de 60, teve seu 

auge na década de 1970, sendo depois preterida pela “ginástica aeróbica” Disponível em: 

<http://minhaeducacaofisica.blogspot.com.br/2012/03/o-que-e-calistenia.html> Acesso: em 21 jan. 2014.  
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 Com muito menos estrutura que as instalações disponibilizadas nas unidades do 

SESC, algo semelhante pode ser observado nas chamadas “academias da terceira idade” ou 

“academias da cidade”, entre outras nomeações, que passaram a ser implantadas, em geral 

em parques ou praças, nos diversos municípios do país. Estes locais costumam ser 

utilizados constantemente por pessoas de idades variadas, entre crianças e velhos, 

reafirmando a carência deste tipo de oportunidade. No Município do Guarujá, Estado de 

São Paulo, por exemplo, a denominação “academia da cidade”, com “preferência de uso 

aos idosos”, recebe todos os públicos e costuma manter-se sempre frequentada, mesmo em 

dias de chuva
103

. Em algumas situações estas “academias” são propostas unicamente para 

os idosos, como no Parque da Água Branca e na Praça Buenos Aires, ambas em São Paulo; 

neste primeiro há inclusive uma cerca e a presença de pessoas mais novas não costuma ser 

bem vista. No segundo caso, é comum o seu uso por pessoas independente da faixa etária, 

apesar da infantilização presente em seu nome, “Playground da longevidade: felicidade não 

tem idade”, e do conteúdo das duas placas em que se prioriza a “terceira idade”: 

A longevidade se conquista. Este espaço foi idealizado para a prática de 

exercícios de mobilidade, fortalecimento muscular e equilíbrio, 

especialmente para melhorar a saúde e proporcionar maior qualidade de 

vida na terceira idade. 

Este espaço é destinado a pessoas da terceira idade, como alternativa para 

a prática de atividade física para promoção de saúde, convívio social, 

independência, autonomia e lazer. (Prefeitura de São Paulo, Secretaria de 

Coordenadoria das Subprefeituras). 

Assim como os idosos aposentados utilizavam o restaurante do atual SESC do 

Carmo informalmente na década de 1960, pela sua proximidade do instituto onde 

buscavam mensalmente suas aposentadorias e pela viabilidade financeira pelos baixos 

valores ali cobrados, cabe-nos pensar na necessária ampliação de dispositivos e de 

equipamentos, que facilitem o convívio social e a circulação nos espaços públicos. Mais do 

que oferecer grupos e oficinas específicas, que podem servir de meios para tutelar seus 

integrantes com discursos formatados sobre “como envelhecer bem”, “como viver” ou 

“como prevenir” que enquadram e limitam as possibilidades de modos de ser, seria mais 

relevante pensar estratégias que facilitem o uso e a apropriação das cidades, para que cada 

sujeito possa construir espaços de pertencimentos, ampliando sua rede de relações e afetos. 

                                                             
103 Durante dez dias em que estive nessa cidade especificamente para a redação desta tese, tive vista 

privilegiada para esta “academia” pública, tendo-a também frequentado diariamente.  
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Isso implicaria a qualificação do espaço urbano de uma forma geral, ainda que seja 

necessária a criação de locais específicos e protegidos somente para os idosos.  

 

 

3.6. Os idosos nos eventos  

 A pesquisa de campo nesta investigação ocorreu prioritariamente em espaços de 

formação profissional, de divulgação de conhecimentos científicos e em eventos 

promovidos pelo poder público em parceria com institutos de pesquisas e universidades, 

por serem locais privilegiados para entrar em contato com a produção e a reafirmação dos 

principais discursos presentes no campo do envelhecimento. As anotações a seguir 

referem-se especificamente a algumas observações realizadas nesses contextos, 

entendendo-os como acontecimentos diferentes de outras situações onde se prioriza o 

atendimento ou o convívio entre idosos.  

 Alguns protagonistas entrevistados eram também idosos, mas a posição ocupada no 

campo, nesses eventos e congressos, era muito distinta daqueles que participavam como 

público, ou ainda como integrantes de grupos artísticos que se apresentavam nessas 

ocasiões. Incluir ou não os idosos sem formação universitária nas atividades é assunto 

discutido e resolvido de formas distintas. Alguns congressos recebem os idosos apenas 

para se apresentarem na parte cultural ou em discussões sobre legislação e direitos do 

idoso; outros organizam atividades paralelas, na forma de “encontro de idosos”, de maneira 

que esses possam ter um papel mais ativo e participativo mas com menor interferência nos 

debates ditos científicos. Uma das questões apontadas pelas organizações, diz da 

dificuldade de certos idosos acompanharem as discussões mais teóricas, pela ausência de 

formação técnica, e tenderem a expor histórias pessoais e reclamações dos atendimentos 

que recebem dos serviços públicos, além de outros assuntos que nem sempre estão 

relacionados com o que está sendo debatido no momento.  

 Os limites entre os territórios do campo científico e do campo da militância – seja 

ela realizada exclusivamente por idosos ou juntamente com profissionais do campo – são, 

neste sentido, tênues e isso ocorre não apenas porque muitos profissionais encampam o 

discurso de defesa dos direitos dos idosos, mas porque o discurso que incentiva o 
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protagonismo do idoso acaba por inferir que os mesmos devem participar de tudo o que 

esteja relacionado à velhice e ao envelhecimento. A partir dessa concepção, torna-se 

praticamente inconcebível uma ciência sobre o envelhecimento humano sem a participação 

e a opinião dos próprios idosos.  

 Os eventos e congressos frequentados nesta pesquisa tinham em comum a 

participação de idosos em algum tipo de apresentação artística. Estas foram 

particularmente interessantes para observar manifestações ou reações públicas de grupos e 

pessoas que frequentam esses eventos. Num desses casos, estava previsto que um grupo de 

coral acompanhado de músicos, todos idosos, iria se apresentar após as diversas exposições 

formais de acadêmicos, pesquisadores e políticos sobre a implantação do programa “Bairro 

Amigo do Idoso” no Município de São Paulo. Após longo cerimonial formal, os idosos, 

todos vestindo camisetas iguais, entram no palco e começam a cantar: Nós somos da 

melhor idade, de mãos dadas a caminhar, com orgulho conseguimos, nosso espaço 

conquistar. Passamos nossa juventude trabalhando com amor [...]. Parte das pessoas no 

auditório batem muitas palmas, impulsionam o coral de forma exagerada e infantilizada e 

são ouvidas frases como: Que fofos! Eles são tão lindinhos; comentários que remetem ao 

modo como são estabelecidas as relações com as crianças, os deficientes, os loucos, entre 

outros considerados “especiais”. O sufixo inho, nesses casos, parece servir como uma 

forma de encobrir ou mesmo negar a perspectiva de que os velhos são tão sujeitos de 

direitos e desejos quanto aqueles que se encontravam na plateia.  

 Apesar da qualidade artística, tanto dos cantores quanto dos músicos, podia-se 

perceber em alguns organizadores e convidados certo constrangimento em participar dessa 

aclamação pública, já que em seus discursos pregavam o incentivo de um protagonismo do 

idoso (um termo recorrente neste campo), que contradizia àquela divulgação de uma 

“melhor idade”, que parecia insistir em negar a própria velhice. Entretanto, não podiam 

simplesmente ignorar o que se passava naquele momento e alguns se manifestavam 

sutilmente. O grande convidado do evento, ele mesmo já idoso, não se manifestou, nem 

bateu palmas, provavelmente não se identificando com o tipo de envelhecimento que ali se 

agraciava. Quando havia acabado o tempo destinado para o espetáculo, o grupo ignora a 

organização aflita com o seguimento da programação e cantam mais uma música, como se 

dissessem provocativos: Afinal de contas: este evento não é para nós?. No momento em 
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que se fazem ignorantes da demanda da organização, esses idosos se transformam em 

protagonistas.   

Essa cena remete à ideia de indignação, analisada pela psicóloga Ruth Gelehrter da 

Costa Lopes (1998), como uma forma de se fazer presente socialmente na velhice. Esta 

autora, a respeito de sua investigação de projeto de vida de idosos socialmente ativos, 

chama a atenção para a indignação, como “uma carga de irreverência que esses indivíduos 

necessitam conter para os seus desejos poderem se tornar públicos” (p.76). As 

representações estereotipadas comumente associadas aos velhos, como a rabugice, as 

reclamações ou ainda a fragilidade e a bondade, servem muitas vezes para proteger o 

profissional da possibilidade de encontrar um sujeito único com suas particularidades – 

humano, como o profissional, e velho (BARBIERI, 2006). São também utilizadas pelos 

próprios idosos como estratégias para serem escutados e ampliarem sua atuação no campo. 

Esse aspecto foi igualmente observado num caso levado para uma supervisão institucional 

por técnicos de um serviço de assistência social de um Município do Estado de São Paulo.  

Segundo os relatos dos técnicos, uma idosa muita humilde e confusa veio pedir 

acolhimento e auxílio para conseguir algum benefício; muitas vezes chegava com fome e 

pedia dinheiro para os funcionários para comprar um lanche, que sempre lhe era 

concedido, sendo descrita como alguém com quem haviam estabelecido uma relação de 

empatia e afeto. Após conseguir sua aposentadoria por idade, ela deixa de aparecer nos 

dias marcados para atendimento, e o serviço começa a receber ligações de seus vizinhos 

com denúncias de violência sexual, abuso, roubo e alcoolismo. As assistentes sociais vão 

visitá-la e na supervisão relatam o impacto do encontro: a mulher que antes se apresentava 

de forma recatada, agora abria a porta de sua casa com roupas inadequadas, falando alto, 

bem alterada
104

. Antes de receber o benefício, esta mulher costumava ser acolhida por seus 

vizinhos, que a ajudavam com o que podiam e lhe prestavam diversos tipos de ajuda. Ao 

retirar mensalmente sua aposentadoria, passou a ter mais autonomia em suas escolhas, 

mesmo que estas não se enquadrassem naquilo que era esperado de uma idosa humilde que 

precisava de amparo, seja de seus vizinhos, seja da política social.  

                                                             
104 Esta situação fez lembrar a frase de Myriam Moraes Lins de Barros (1998), de que “o uso da fantasia fora 

do seu momento oportuno denuncia aquele que veste como estando fora da normalidade, dos padrões. O não 

estar dentro das normas e dos padrões sociais faz do indivíduo um elemento estranho ou um desviante” 

(p.142). 
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A visita revelou uma outra idosa, que passou a ter em seu prontuário um histórico 

de prostituição e de alcoolismo. Como não conseguia mais se prostituir, pagava para 

homens irem a sua casa, e muitas vezes acabava sendo roubada ou mesmo sofrendo 

violência física por eles. Diante da reação de preocupação dos vizinhos e das técnicas a 

idosa diz para uma delas: Eu estou fazendo o que eu quero, quem está preocupada é você.  

Nas conversas feitas com a equipe, um dos técnicos expõe que este tipo de idoso 

foge do padrão, da expectativa do profissional, e alguns de seus colegas reconhecem que 

dificilmente ela teria tido o mesmo atendimento se fosse buscar ajuda usando a micro saia 

e o linguajar chulo [sic] exibidos em sua casa. Essa idosa soube manejar o estereótipo da 

velhice pobre e submissa, acreditando, acertadamente, que estes atributos seriam melhor 

acolhidos nesse tipo de serviço.  

  Afora relatarem preocupação com a segurança da idosa – uma das discussões 

enfrentadas pela equipe se dava pelos limites entre o direito da pessoa pela própria vida e 

o dever da proteção da assistência –, os técnicos diziam se sentir abusados e usados, 

situação bastante comum quando se conversa com diversas equipes, não somente aquelas 

que atendem idosos, mas também na área da saúde em geral, como apontou Rosana 

Onocko Campos (2005). Não obstante os questionamentos referentes às possíveis 

conduções desse caso, e de muitos outros similares – eles são mais comuns do que se 

imagina –, essa situação evidenciou, como já havia sido apontado em pesquisa anterior 

(BARBIERI, 2008) uma expectativa dos profissionais, principalmente da assistência, de 

que o idoso atendido corresponda a alguém necessitado, que deve agradecer e receber a 

ajuda oferecida sem reclamações, ou para usar um referencial foucaultiano, como um ser 

disciplinado e dócil.  

  A participação dos idosos em eventos e atividades gerais costuma ser incentivada 

pelos profissionais, por ser considerada uma forma ativa e saudável de se envolverem em 

sua comunidade. Mas é frequente que os idosos ocupem a cena para exacerbar o 

protagonismo do profissional, como, por exemplo, em eventos como desfiles de moda, 

concursos de miss e mister “melhor idade”, entre outros, idealizados sem que os idosos 

possam opinar sobre o que estão realizando. São reafirmados, desta forma, os modelos de 

atenção biomédico-assistencialista, assim como o modelo caridoso, em que o saber sobre o 

outro se encontra no profissional. O idoso atendido, por sua vez, ao mesmo tempo em que 
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é colocado, se coloca como alguém que não sabe sobre si mesmo, respondendo a um 

modelo de velhice que deve ser seguido (BARBIERI, 2008). 

  Essas relações, no entanto, não são estanques, como nos casos da idosa e do grupo 

de coral: as representações de papéis sociais estigmatizados respondem, a princípio, àquilo 

que era esperado pelos demais. Entretanto, essas representações rompem com a expectativa 

colocada ao serem usadas como estratégias para uma maior circulação dentro do campo. 

Estas observações remetem às descrições realizadas por Erving Goffman ([1963] 1988), 

das manipulações das “identidades deterioradas”: a vitimização só existe na relação com 

um outro, não sendo um atributo em si mesmo. 

 O discurso da vitimização também foi presenciado numa outra situação muito 

diferente, durante o II Congresso Municipal de Envelhecimento Ativo realizado em São 

Paulo, aberto ao público em geral, com uma presença significativa de idosos. Antes das 

apresentações, estava programado o café da manhã, que foi disponibilizado em três mesas 

na área externa da Câmara dos Vereadores. Uma fila se formou assim que iniciaram a 

distribuição dos sanduíches, sucos e cafés, mas logo começou um levante entre alguns 

participantes, que iam direto à mesa interrompendo o fluxo.  

  A maior parte desses era de idosos, que justificavam este movimento reclamando: 

Isso é um absurdo!, Como deixam a gente esperando?!, Eu não vim aqui para ficar em fila 

nenhuma. Uma fisioterapeuta recém-formada, que também aguardava a sua vez, comenta 

em voz alta após ser empurrada por três idosas: Envelhecimento ativo é isso? Com esta 

agressividade toda?. Um dos organizadores do evento a escuta e responde: Você fala isso 

porque é jovem, velho não tem tempo a perder, e segue em frente, furando igualmente a 

fila. A comida e o café acabaram em pouco menos de vinte minutos. Após este período, 

com o cerimonial de abertura e as demais apresentações, os idosos retomaram seus papéis 

de figurantes, que de vez em quando conseguem roubar a atenção na cena principal.   

  Há ainda muito que percorrer para que nessas relações, entre profissionais e idosos, 

o protagonismo não seja referido nem ao lugar de vítima, nem ao lugar “especial” 

caracterizado muitas vezes pelo abuso de direitos. E que possa se estabelecer a perspectiva 

do diálogo, fundamentado num discurso solidário, em que as tensões não sejam 

apaziguadas, mas sejam mantidas, pois não há encontro com o outro sem esforço.   
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Após esse percurso abordando a noção de campo do envelhecimento brasileiro, em 

que foram privilegiadas as questões envolvendo a formação e a interação entre instituições 

e seus personagens, iremos nos deter, no próximo capítulo, à constituição dos discursos 

geriátrico-gerontológico e sua estreita relação com os discursos higienista e preventivista. 

Veremos como as ideias de velhice, longevidade e envelhecimento, presentes nos textos de 

Élie Metchnikoff e Victor Pauchet, representativas da sua época, se aproximam das noções 

atuais de “terceira idade” e de “envelhecimento ativo”, de forma que serão assim 

problematizadas.  
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Capítulo 4 

DOENÇA, ATIVIDADE E FRAGILIDADE 

 

4.1. Discurso geriátrico-gerontológico 

Como foi visto no capítulo anterior, a geriatria e a gerontologia se estabelecem 

como saberes oficiais sobre o envelhecimento e a velhice no Brasil a partir da década de 

1960. A geriatria como uma especialidade, um ramo da medicina voltada para o 

atendimento dos velhos: sua prática clínica só pode ser exercida por médicos devidamente 

registrados em seu conselho profissional, sendo o título concedido pela SBGG, por sua vez 

filiada à AMB. O saber geriátrico se fundamenta, prioritariamente, no modelo científico 

biomédico e tem seu alcance expandido para outras profissões da área da saúde, que 

assumem e reproduzem este saber como seus. 

A gerontologia, por sua vez, apresenta uma gama maior de acepções e costuma ser 

definida como uma especialidade que abriga diversas disciplinas, ou até mesmo todas elas. 

É referida como mais ampla que a geriatria, por não focar apenas na relação saúde e 

doença, mas em tudo que possa estar envolvido no processo do envelhecimento, 

considerando seus “determinantes biopsicossociais” – termo usado à exaustão em várias 

situações, acadêmicas ou práticas.  

A atuação multiprofissional ou interdisciplinar também é referida como uma 

característica fundamental, na qual se defende a convivência – não necessariamente a 

integração –, de diversos saberes para abordar seu objeto, dada sua magnitude e 

complexidade. A definição de gerontologia exposta na página da internet da SBGG 

explicita este aspecto: “o estudo do envelhecimento em todos os seus aspectos – 

biológicos, psicológicos, sociais e outros”
105

 (grifo nosso). Esta acepção pode ser 

considerada mais pretensiosa do que ambiciosa, pela impossibilidade de responder à 

tamanha tarefa. Esta ideia aparece crível num primeiro momento, pois é a geriatria que 

aparece como restrita e delimitada, pela sua filiação à medicina, pelo menos em parte do 

discurso gerontológico. Nesse caso, a gerontologia tende a ser definida por uma oposição à 

geriatria ou, em outras palavras, por aquilo que ela não é.  

                                                             
105 Disponível em: <http://www.sbgg.org.br/publico/pdf/folder_geronto.pdf> Acesso em: 31 out. 2013.  
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Não obstante a pretensão de abordar o envelhecimento em todos os seus aspectos, 

nem toda a produção científica ou mesmo social que tenha a velhice e o envelhecimento 

como tema pode ser enquadrada como gerontológica. Esta formulação parece óbvia, mas 

se faz necessária, pois gerontologia não é sinônimo de envelhecimento e nem compreende 

todo o saber e toda a ação sobre o envelhecimento
106

.  

Apesar da presença no campo da pesquisa de movimentos que pretendiam separar e 

criar antagonismos entre os discursos gerontológico e geriátrico, é marcante a confluência 

entre os mesmos, pelo compartilhamento de objetos, objetivos e linguagens comuns. Isso 

foi observado particularmente entre os profissionais da área da saúde, mas não 

exclusivamente, já que alguns conceitos são utilizados e defendidos no campo do 

envelhecimento indiscriminadamente, como a “interdisciplinaridade”, “prevenção”, 

“qualidade de vida” e a referência “biopsicossocial”. Este último termo, usado 

principalmente na área da saúde para designar algum fenômeno que não se restringe a uma 

explicação de ordem apenas biológica, tem estado cada vez mais presente nas áreas das 

ciências sociais e humanas, como um argumento supostamente mais horizontal entre esses 

três âmbitos.  

É curioso observar o quanto a noção “biopsicossocial” ainda mantém como ideia 

central a precedência do biológico como o principal substrato material (o corpo), sob o 

qual atuariam os aspectos “psicológicos” e “sociais”, não constituindo, de fato, uma 

referência epistemológica diferente (SARTI, 2001)
107

. Diante da dificuldade de 

comunicação entre as disciplinas e epistemologias distintas, a noção “biopsicossocial” foi 

assumida como uma denominação que condensaria em si as principais variantes de um 

fenômeno, como um facilitador de interlocução entre as diversas línguas existentes dentro 

do campo do envelhecimento. A tentativa de uniformização do discurso em detrimento da 

sustentação de diálogos entre posições disciplinares muitas vezes divergentes (SARTI, 

2003c), tende a restringir e a empobrecer as abordagens e atuações neste campo. Este 

                                                             
106 Isso sem considerar toda a produção artística que envolve o tema ou mesmo o modo como muitos idosos 

se relacionam com o próprio envelhecimento, sem que haja relação ou comprometimento com os discursos 

defendidos pela gerontologia. 
107 As pesquisas antropológicas e psicanalíticas, que partem do entendimento da realidade a partir da 

dimensão simbólica, servem de contraponto à fragilidade com que a noção “biopsicossocial” tem sido 

genericamente utilizada (SARTI, 2001). No trabalho de Marcel Mauss (1979), por exemplo, tido como 

referência nos estudos antropológicos sobre o corpo, as expressões de sentimentos não são fenômenos 

exclusivamente psicológicos ou fisiológicos, mas sociais marcados por manifestações não espontâneas e sim 

obrigatórias. O corpo, assim como o sujeito, sob este aspecto, não somente se constituí pela e na linguagem, 

mas torna-se também uma linguagem (BIRMAN, 1991; SARTI, 2001, 2004).  
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aspecto ficou evidente em uma reunião
108

 de uma instituição pública da área da saúde 

voltada para o envelhecimento, cuja proposta era estabelecer parâmetros para a 

constituição de uma equipe interdisciplinar geriátrica-gerontológica.  

A pauta do dia incluía definir os critérios para a criação de um protocolo de 

encaminhamento das demandas apresentadas pelos pacientes idosos e suas famílias: para 

cada demanda era indicada uma categoria profissional. Esteve presente, em vários 

momentos, a tentativa de descentralizar o lugar dos médicos na porta de entrada, discussão 

que não teve muito avanço, já que as definições do plano terapêutico acabavam sempre 

referidas aos mesmos. A reunião foi conduzida pelos médicos e pelas enfermeiras, que já 

trabalhavam na instituição, com participação mais silenciosa dos demais profissionais, 

advindos da fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, educação física, psicologia e 

assistência social. Também foi pautada a importância de se conhecer o trabalho dos outros, 

para saber indicar os tratamentos com maior propriedade.  

No momento de redigirem uma lista de queixas e seus respectivos responsáveis 

técnicos, chegou-se a definir que problemas de relacionamento social seriam 

encaminhados para a assistência social. A assistente social, ali presente, não questionou 

essa indicação, que veio a ser examinada posteriormente, após um apontamento realizado 

por uma psicóloga recém-formada, que ponderou haver uma diferença entre dificuldades 

nas relações sociais e problemas sociais, e sugeriu que aquela queixa deveria ser de 

responsabilidade da psicologia. Problemas sociais e relacionamentos sociais, além de não 

serem considerados como duas questões diferentes, são compreendidos pela mesma lógica 

presente no encaminhamento de problemas patológicos específicos, como o diabetes ou a 

hipertensão. Sobressaía uma fragmentação na maneira de abordar as possíveis demandas 

dos usuários, sem integração e muito menos uma relação interdisciplinar entre as diferentes 

abordagens ali presentes. A inserção de cada área disciplinar era pensada em resposta à 

demanda central definida pela avaliação médica, o que expunha as dificuldades (ou as 

impossibilidades) desta equipe em buscar uma estrutura, de fato, interdisciplinar.  

A perspectiva interdisciplinar pressuporia o desenvolvimento de outras estratégias, 

como a discussão conjunta para se pensar a condução dos casos clínicos, uma 

                                                             
108 Esta reunião aconteceu em 2007, quando já estava em andamento no congresso a aprovação do Ato 

Médico. A centralidade do profissional médico era tão marcante naquela equipe que não haveria necessidade 

de referenciar o regimento. A pesquisadora participou como observadora convidada.  
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aproximação, mesmo que superficial, às particularidades de cada disciplina, mas 

principalmente uma abertura ao diálogo. O diálogo pressupõe a diferença e não a 

homogeneização entre os discursos: não se trata, portanto, de buscar uma identificação em 

comum, mas de sustentar a distinção e a tensão na busca de uma equidade dos postulados 

disciplinares. É a partir da discriminação do lugar de onde se fala – e da apropriação das 

próprias referências – que se torna possível o encontro e o reconhecimento do outro 

(SARTI, 2003c).  

Ao contrário do estabelecimento de diálogos, as equipes de saúde tendem a 

estabelecer uma única linguagem como oficial. As questões apresentadas pelo grupo acima 

são muito comuns no campo da saúde e do envelhecimento, predominando, nesses casos, a 

escolha por um discurso geriátrico-gerontológico orientando as decisões e as práticas, 

mesmo que a maioria dos integrantes da equipe seja de gerontólogos. Por outro lado, 

embora seja evidente o predomínio do discurso biomédico informando as ações voltadas 

para a velhice e o envelhecimento, é importante demarcar o quanto a geriatria, apesar de se 

definir como uma especialidade médica “baseada em evidências”, nos dizeres dos próprios 

médicos (REZENDE, 2009), tem englobado discursos provenientes de outras áreas – da 

psicologia, das ciências sociais, de outras medicinas ditas “alternativas” – como parte 

central de seu repertório, observados pela inclusão das noções como a de “estilo de vida”, 

“qualidade de vida” ou “envelhecimento bem-sucedido”.  

A presença de concepções e conhecimentos de outras áreas, como se tivessem 

sempre feito parte do discurso geriátrico-gerontológico, não significou, no entanto, uma 

real mudança na abordagem dos atendimentos, prevalecendo na prática um modo de 

atuação hierarquizada, centralizado na figura dos profissionais, médico, o assistente social, 

o psicólogo, entre outros, como detentores do saber sobre o idoso. O que muda é a 

abrangência do discurso: se antes o foco se encontrava no tratamento ou na assistência, 

agora ele se amplia para a atenção e a manutenção da saúde como um todo, ou melhor, 

sobre toda a vida. 

Esse aspecto não é exclusivo do campo do envelhecimento, já que a própria 

definição de saúde proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1946, após o 

fim da Segunda Guerra Mundial, passa a considerar outros âmbitos além do biológico, 

num projeto deveras pretensioso – igualmente como na definição de gerontologia descrita 
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anteriormente –, em que a saúde é definida como sendo um “estado do mais completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade ou de 

incapacidade”. De acordo com Naomar de Almeida Filho (2011), as dificuldades impostas 

por esta acepção de saúde como um “todo completo”, de certa forma relocaliza o discurso 

até então focado na perspectiva da cura e do tratamento medicamentoso, para inserir a 

“promoção de saúde” como ideia central. Neste processo, segundo este autor:  

A sociedade literalmente bate à porta das instituições acadêmicas e 

científicas que supostamente deveriam saber o que é, como se mede e 

como se promove ‘essa tal de saúde’; [...] para atendê-la de modo sério e 

responsável. O saber científico sobre causas de doenças, que insiste em 

manter-se bio-médico-clínico em forma e conteúdo, aparentemente 

pouco teria a contribuir (ALMEIDA FILHO, 2011, p.11).  

A “promoção de saúde” passa a ser entendida como um elemento fundamental, 

como um repertório imprescindível aos profissionais e às instituições. Apesar da defesa 

desse conceito, pelo menos no discurso, ele nem sempre se efetiva na prática, revelando o 

distanciamento entre o que se diz, porque se diz e o que se faz, como evidenciou um 

protagonista: 

Hoje em dia pega mal você ser um médico, um bom médico e ser contra 

a prevenção e a promoção de saúde e focar na doença. Mas no dia a dia 

de todos os meus queridos amigos colegas: é correr no hospital, é o 

último fármaco, a última ressonância. Eles têm o dia a dia muito, muito 

clínico, e a sociedade e os idosos em geral também querem isso. Se você 

vai numa consulta e não prescreve três, quatros remédios você é um 

péssimo médico. Então você tem que estar muito senhor de si, ter muita 

autoridade para dizer ‘Olha, não precisa’. É uma mudança de lógica 

muito radical. É trocar o pneu de um carro de corrida em movimento 

(médico).  

Assim como a definição de saúde da OMS não garantiu uma atuação clínica menos 

biomedicalizante, a incorporação de conceitos de outras disciplinas pelo discurso 

geriátrico-gerontológico também não implicou uma mudança paradigmática do modelo de 

atenção nesse campo. 

Na análise feita por Gastão Wagner de Sousa Campos (2003), a adjetivação 

“baseada em evidências” atribuída como a principal característica da medicina atual, 

reflete justamente um movimento ideológico recente no campo biomédico, que “busca 
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sobreviver às mudanças sem perder suas características essenciais” (p.216). Esta noção se 

apoia na estatística e na epidemiologia clínica como principais referências para: 

superar uma série de fatos negativos que estariam ameaçando a 

hegemonia da biomedicina. A introdução deste novo conceito seria 

potente para regular a incorporação de tecnologia, evitaria a iatrogenia, 

procedimentos desnecessários e a má-prática em geral. Com a nova 

formação discursiva estaria assegurada a pureza da medicina, doravante, 

pelo menos em teoria, comprometida apenas com a eficácia de suas 

práticas (CAMPOS, 2003, p.216)
109

.    

Para esse autor, o surgimento da medicina “baseada em evidências”, como um 

movimento de manutenção da hegemonia do discurso biomédico na saúde, é semelhante ao 

advento da medicina preventiva no começo do século XX, que veio substituir o discurso 

higienista que predominava até então. Segundo Sergio Arouca ([1973] 2003), em sua 

clássica tese sobre a construção do discurso preventivista, a Higiene no final do século 

XIX chegou a ser considerada como uma “nova medicina” por focar sua atenção na saúde, 

num momento em que a “velha medicina” ia se revelando um campo limitado por não ter 

conseguido realizar a esperada promessa de curar todas as enfermidades do mundo. A 

medicina preventiva aparecia, até então, como uma parte, uma disciplina ou um setor da 

Higiene. 

A substituição da Higiene pelo discurso preventivista responde a uma intenção de 

manter a biomedicina como principal disciplina no campo da saúde, que se sentia 

ameaçada pelo reconhecimento social alcançado pelo higienismo (AROUCA, 2003). 

Segundo Arouca (2003), a medicina preventiva como formação discursiva realizar-se-á em 

um campo formado por três vertentes: o discurso higienista e sua íntima associação com o 

desenvolvimento do capitalismo e da ideologia liberal
110

, a preocupação com os custos da 

atenção médica a partir da década de 1930, principalmente nos Estados Unidos após a 

                                                             
109 Sobre a crítica a medicina “baseada em evidências” ver também Castiel; Diaz (2007). 
110 Cabe lembrar que o desenvolvimento da medicina pelas ciências biológicas, em meados do século XVIII, 

se dará concomitantemente com a consolidação do capitalismo, de forma que esta já nasce associada ao 

Estado. Em cada país se desenvolverá um tipo de ação da medicina voltada ao controle social. Foucault 

(1998) irá recuperar parte dessa história no livro Nascimento da clínica, onde localiza o surgimento da 

medicina social na Europa no século XIX, sendo chamada na Inglaterra de Medicina dos pobres e na 

Alemanha como Medicina do Estado ou Polícia médica. Na França a Medicina Urbana visava o controle e a 

modificação do meio (pela ideia de higienização) como forma de proteger e promover a saúde. As ações que 

visavam atingir um grande público eram consideradas importantes e não se colocava em questão os direitos 

individuais, não somente porque este não era o principal foco, mas porque ainda não havia uma jurisdição 

individualista, que posteriormente passou a incidir sobre este tipo de ação (DONNANGELO, 1976; 

FOUCAULT, 1984, 1998; AROUCA, 2003; MONTARROYOS, 2009).  
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Grande Depressão e pela redefinição das responsabilidades médicas no interior da 

educação médica. Assim, a prevenção, principal objeto da Higiene, passa a ser mais um 

adjetivo atribuído à biomedicina e passa a representar um de seus mais importantes 

objetivos.   

É possível afirmar que assistimos na contemporaneidade a convivência desses dois 

discursos médicos, tanto o “preventivista” quanto o da “medicina baseada em evidências”. 

Estes nascem no meio científico e médico e o ultrapassam, passando a fazer parte da mídia 

e da vida social como um todo, de forma cada vez mais onipresente no cotidiano, com suas 

indicações sobre os meios corretos e positivos de como viver bem a vida (CAMPOS, 2003; 

NOGUEIRA, 2003; CASTIEL; DIAZ, 2007; PÉLBART, 2003, 2013; SANTOS, 2003).  

O fato do discurso geriátrico-gerontológico ser aqui nomeado de forma composta 

reafirma a articulação dessas duas especialidades, onde se encontram presentes a influência 

dos universos da biomedicina (o “baseado em evidências” e o “preventivista”) e das 

ciências sociais e humanas, convergindo numa proposta comum: a intenção de um projeto 

de gestão sobre a velhice, incluindo a prática, a produção e a reafirmação de teorias 

gerontológicas, que se apresentam como manuais a serem seguidos e reproduzidos, 

fortemente marcados pelo campo da saúde.  

A seguir, serão retomados os discursos sobre o envelhecimento e a velhice no início 

do século XX, a partir de textos científicos de autores que marcaram a constituição da 

geriatria e da gerontologia. Este percurso se revelou necessário para situarmos as 

semelhanças encontradas entre a atual noção de “envelhecimento ativo” e os discursos 

higienista e preventivista daquele período.  

 

 

4.2. A luta contra a velhice  

Assim como a saúde é um tema filosófico de interesse secular (ALMEIDA FILHO, 

2011), as indicações sobre como viver melhor a velhice, ou mesmo como evitá-la, são 

amplamente retratadas na literatura e remonta “a tempos antigos”, como descreve Xavier 

de Almeida, um médico brasileiro que escreveu o livro A lucta contra a velhice em 1928. 

Este autor começa descrevendo algumas referências de métodos utilizados para a 
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conservação e prolongamento da vida, como a recomendação de sangrias e estimuladores 

de vômitos e sudorese no Egito
111

, a sobriedade, os banhos, as massagens e os exercícios 

físicos na Grécia e no Império Romano, as transfusões de sangue e as poções alquímicas. 

Entre casos curiosos, menciona a convivência dos velhos com pessoas “jovens, alegres e 

bem dispostas” como um recurso utilizado contra a “decadência senil” (p.8).  

Almeida (1928) ainda refere a indicação desse método por vários médicos, entre 

eles Galeno (130-200 d.C.) e o alemão S.H. Cohausen (séc. XVIII), como um remédio 

infalível para combater a senilidade. Este último recomendava aos velhos que se 

submetessem duas vezes por dia (de manhã e à tarde) ao hálito de “moças virgens e 

innocentes [pois aí residia] a matéria primeira no seu estado de maior pureza 

[contribuindo] para conservar e augmentar as forças vitaes” [sic] (ALMEIDA, 1928, p.10). 

O autor comenta, com bom humor, que essa prática:  

devia ser muito agradável para os velhos, mas em extremo desagradável 

para as virgens... [sendo] seguramente uma bella invenção dos antigos, 

mas em nossos dias ella correria, talvez, o risco de ser mal interpretada e 

– o que mais é – pior applicada [sic] (ALMEIDA, 1928, p. 9).  

Esses métodos são retratados como tentativas vãs, supersticiosas e ingênuas que 

deveriam ser suplantadas pelo ideal científico que reinava em sua época, início do século 

XX. Sua maior inspiração é o livro A Natureza do Homem: Estudos em filosofia otimista 

de Élie Metchnikoff
112

, publicado em 1903, representativo do espírito festivo daquele 

momento, onde os avanços científicos ligados ao controle de doenças infecciosas criaram a 

perspectiva de que a ciência, e por consequência a medicina a ela associada, conseguiriam 

resolver todas as mazelas humanas. O livro de Xavier de Almeida (1928) começa com uma 

epígrafe de Metchnikoff, que resume estes pontos: 

Todas as tentativas feitas pelos biologistas e pelos médicos para 

encontrar um meio de rejuvenescer o organismo e luctar contra a velhice 

devem ser consideradas como praticamente possíveis e scientificamente 

motivadas (grifos nosso). 

                                                             
111 Luiz Eugênio Garcez Leme (1996) cita um documento encontrado no Egito, provavelmente de 1600 a.C., 

chamado “O livro para a transformação de um homem velho em um jovem de 20 anos”, onde são descritos a 

preparação de um unguento junto com pedras preciosas para ser usado contra as rugas e as manchas. Relata 

também o papiro de Eber, de 1550 a.C, em que a explicação sobre o envelhecimento estaria ligada às doenças 

do coração, noção posteriormente assumida por alguns autores gregos. 
112 Em russo Ilya Ilyich Mechnikov. A grafia Élie Metchnikoff foi escolhida por ser recorrentemente usada 

nos textos em português.  
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O termo “a luta contra a velhice” seria provavelmente rechaçado no campo do 

envelhecimento atual, em que prevalecem os esforços na criação de novas imagens para os 

velhos
113

, na positividade da “terceira idade” e da oposição às técnicas 

antirrejuvenescimento como principal lema encampado pela SBGG. O empenho em 

positivar a velhice, contudo, tem sido associada a definições de modelos específicos sobre 

como se deve envelhecer, presentes na própria negação ou evitação da velhice (DEBERT, 

1999). Assim, a noção de Metchnikoff (1903) sobre o que seria o embate contra a velhice 

não se difere dos discursos contemporâneos, embora seja importante realçar a ausência de 

um tom politicamente correto em seu texto em contraposição ao que se espera hoje de uma 

escrita científica, como se a produção contemporânea conseguisse se apresentar isenta de 

questões morais.    

Metchnikoff é conhecido e citado constantemente no campo do envelhecimento 

como aquele que propôs pela primeira vez o termo “gerontologia”, referência aos termos 

gregos geron-velho e logia-estudos. Esta palavra é apresentada na seguinte frase:  

Eu considero extremamente provável que o estudo científico da velhice e 

da morte, dois ramos da ciência que poderiam ser chamados de 

gerontologia e tanatologia, trarão grandes modificações no decorrer do 

último período da vida (METCHNIKOFF, 1903, p.297)
114

.  

Apesar de discorrer largamente sobre os aspectos científicos que prolongariam a 

vida, Metchnikoff certamente não teve a pretensão de criar a gerontologia efetivamente 

como uma especialidade, tal qual veio a se constituir posteriormente.  

Segundo o médico português Mario Monteiro Pereira (1944), que à semelhança de 

Xavier de Almeida (1928), também publicou um livro intitulado A luta contra a velhice, os 

acontecimentos pessoais da vida de Metchnikoff parecem ter tido papel fundamental no 

seu trabalho como pesquisador: seu incômodo com a própria velhice virou um dos temas 

                                                             
113 A antropóloga Miriam Goldenberg, por exemplo, em sua coluna para o Jornal Folha de São Paulo, lançou 

a campanha “Velho é lindo” (10 set. 2013) e em seguida publicou o livro “A bela velhice”, com intenção de 

realçar as vivências e as imagens positivas da velhice. No ano de 2012 a Associação de Amparo ao Idoso, via 

o Projeto Velho Amigo, lançou a campanha “Um novo sentido à palavra velho” (FSP, 20 out. 2012). 
114 Tradução nossa de: I think it extremely probable that the scientific study of old age and death, two 

branches of science that may be called gerontology and thanatology, will bring about great modifications in 

the course of the last period of life. 
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ao qual se dedicou
115

. O resgate desse percurso tomou sentido nesta pesquisa por colocar 

em cena uma aproximação do seu texto ao discurso geriátrico-gerontológico atual.  

No campo do envelhecimento brasileiro, é quase improvável a não citação de 

Metchnikoff como um personagem fundamental. No entanto, seu nome aparece com o 

sentido de uma lenda no campo, na medida em que revela o desconhecimento da sua obra, 

sem qualquer aproximação às suas ideias. A não tradução em português de seus livros 

certamente dificulta esse acesso. Da mesma forma que seu nome costuma ser citado, 

apesar de seu texto não ser lido, criou-se igualmente uma imagem a sua volta pelo fato dele 

não ser médico, que tende a ser usada como um argumento a favor da gerontologia em 

detrimento da geriatria (e supostamente do discurso biomédico). Como se verá a seguir, 

esta não foi uma questão abordada por Metchnikoff.  

Nesse relato de sua história, destaca-se a importância dada ao ambiente e ao apoio 

recebido (ou não) no desenvolvimento de seus trabalhos.  

 

 

Élie Metchnikoff
116

 nasceu em 1845, em uma família judia em Odessa, antiga 

Rússia, e realiza seus estudos na Universidade de Karkov, inicialmente como naturalista, 

microbiologista e zoólogo, estudando insetos, vermes e escorpiões. Teria se encantado pelo 

trabalho de Darwin, A origem das espécies, passando a estudar o processo evolutivo dos 

vermes aos mamíferos. Casou-se com uma moça de saúde frágil, que morreu cinco anos 

depois de tuberculose. Sua segunda esposa sofre grave ataque de febre tifoide, motivo que 

o instiga a buscar uma cura para esta doença, chegando a aplicar em si mesmo um dos 

antídotos que desenvolve. Nesse período não se sente reconhecido pelas suas investidas 

científicas e tenta várias vezes o suicídio.  

Impactado com o trabalho de Ernst Haeckel sobre as origens dos animais e as 

descobertas de Louis Pasteur e Robert Kock sobre os micróbios causadores da tuberculose, 

                                                             
115 Sobre isso ver também: Metchnikoff and the origins of immunology: from metaphor to theory de Alfred 

Tauber e Leon Chernyak (1991). 
116 As informações sobre a história de Metchnikoff a seguir se baseiam em Mario Monteiro Pereira (1944), 

Raymundo Manno Vieira (2004) e Jofre Marcondes Rezende (2009). Quando se tratar de um saber específico 

a cada um destes e de outros autores, serão feitas as devidas referências.  
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deixa de lecionar na cátedra de ciências naturais em Odessa e vai para a Itália onde instala 

um laboratório em sua casa. Neste momento concebe sua grande descoberta: as células 

viajantes ou glóbulos brancos, que batiza com o nome grego de fagócitos, de fagos-devorar 

e citos-células. Seu experimento consistia em observar o movimento das células de uma 

larva de estrela-do-mar após a inserção de partículas de acúleo de roseira
117

. Percebe que 

algumas células se dirigiam a este objeto estranho e em seguida o devoravam. Associa o 

movimento de defesa dessas células às estratégias de guerra, que agiriam como “soldados 

de um exército organizado” que avançam para defender as “zonas invadidas pelos 

micróbios inimigos” (PEREIRA, 1944, p. 17).  

Essa explicação tornar-se-á uma das bases do conceito atual de imunidade, 

entendida como a defesa do organismo diante de um elemento invasor. Na época em que 

apresenta esses resultados para seus colegas, dois posicionamentos diferentes ocorrem: uns 

restringiam estas descobertas ao campo do naturalismo – ao entenderem que se tratava de 

uma mera digestão de células mortas encontradas no organismo; enquanto outros as 

vincularam à patologia, considerando factível a possibilidade de haver um tipo especial de 

células que teriam o poder de englobar e destruir outros elementos vivos.  

Essas pesquisas ocorrem na mesma época em que Pasteur divulga seus achados 

sobre os bacilos de Antracis, e Edward Jenner sobre a vacina da raiva, um dos momentos 

culminantes da ciência moderna, diretamente associada à prática terapêutica, num 

momento em que estes achados estimulavam a crença na possibilidade de desvelamento de 

todas as verdades do mundo e do controle das chagas pelo desenvolvimento científico. 

Envolve-se em diversos debates científicos com o alemão Paul Ehrlich, com quem dividirá 

o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1908, “por ter descoberto os fagócitos e o 

seu papel na defesa do organismo”
118

, sendo ambos considerados os pais da ciência da 

imunidade.  

Pelo reconhecimento por suas pesquisas, Metchnikoff é convidado a assumir a 

direção de um instituto na Rússia, mas acaba não recebendo o apoio esperado para a 

realização de suas pesquisas sobre a vacina antirrábica, em parte por uma hostilidade a este 

                                                             
117<http://organelas.com/2008/06/18/elie-metchnikoff/> Acesso em 13 out. 2013.  
118 Disponível em: <http://www.infopedia.pt/$elie-metchnikoff>. E também em Wikipédia: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89lie_Metchnikoff> Acessos em: 26 set. 2013. 

http://organelas.com/2008/06/18/elie-metchnikoff/
http://www.infopedia.pt/$elie-metchnikoff
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tipo de tratamento
119

 naquele país e pelo fato dele não ser médico
120

. Metchnikoff é 

afastado do cargo e depois desta experiência frustrante vai para Paris se aconselhar com 

Pasteur, que o convida para trabalhar em seu instituto em 1888, local onde permanece até o 

final da vida.  

Para Mario Monteiro Pereira (1944), Metchnikoff sente “uma instintiva revolta 

contra a velhice” (p. 34), num momento em que se sentia reconhecido por seus feitos 

científicos, como se o tempo contasse contra ele na ocasião em que finalmente desfrutava 

de uma vida mais afável. Por suas barbas brancas, é chamado pelas crianças do bairro de 

“Papai Noel”, uma forma afetiva que anunciava sua velhice. Metchnikoff passa então a 

estudar pormenorizadamente as características da senilidade
121

 em diversos tipos de 

animais (gatos, cães e tartarugas centenárias). Busca estar com as pessoas mais velhas de 

seu bairro e de asilos, com quem conversa longamente sobre questões da vida e da velhice, 

chamando-lhe a atenção o fato dessas pessoas encararem quase sempre a velhice como 

tristeza (METCHNIKOFF, 1903). Em sua lógica, a velhice seria recebida “com tristeza, 

porque o ser que envelhece sente haver uma ‘desarmonia’ entre o que é, e aquilo que 

normalmente deveria ser” (PEREIRA, p.35, grifo nosso). Pois, se fosse algo “normal, era 

lógico que fosse naturalmente recebida como se recebe a infância, a adolescência e a idade 

adulta” (idem, p.35).  

A partir desta consideração, Metchnikoff tem a esperança de descobrir as causas 

dos fenômenos senis para poder combatê-los, possibilitando um retorno a um pretenso 

estado de normalidade. A velhice para ele seria um fenômeno acidental, tal qual uma 

doença, podendo, desta maneira, ser eliminada. E é justamente nesse sentido que seu 

trabalho ficou conhecido como a “luta contra a velhice”.  

                                                             
119 Nota-se a ambiguidade com que as vacinas foram recebidas na Rússia e na França, naquele período, entre 

a expectativa e a desconfiança. A crença nas vacinas ainda permanece na atualidade, onde constantemente se 
veem publicadas na mídia matérias que anunciam perspectivas deste tipo de prevenção contra o HIV, a 

diabetes, o HPV, e mais recentemente o Alzheimer, entre outras. Por outro lado, Couto e Barbieri (2014, no 

prelo) ressaltam o crescente movimento em diversos países, inclusive no Brasil, de pais que recusam ou 

elegem as vacinas que darão para os filhos, colocando em questão essa ferramenta como único meio de 

proteção na infância.  
120 Disponível em: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/mechnikov-bio.html> 

Acesso em: 11 mar. 2014. 
121 Sabendo da imprecisão dos termos senilidade e senescência, como discutida pelo biólogo Robert Arking 

(2008), a senilidade será considerada neste trabalho genericamente como o processo de envelhecimento 

associado a um processo patológico, enquanto senescência como um processo fisiológico, caracterizado por 

reduções das funções, sem que estas sejam entendidas como enfermidades.  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/mechnikov-bio.html
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Metchnikoff inicialmente se baseia na teoria do endurecimento das artérias 

(arteriosclerose), considerada a principal explicação para a senilidade naquele período, 

com suas causas atribuídas às infecções (principalmente decorrente da sífilis), e às 

intoxicações pelo consumo de agentes como o álcool e o tabaco. Esta hipótese foi logo 

contestada pelas autópsias realizadas em corpos de velhos, onde nem sempre era 

encontrado algum endurecimento do sistema arterial. Metchnikoff, no entanto, mantém a 

convicção de que a causa do envelhecimento se deve às intoxicações e às infecções, mas 

passa a considerar que elas possam proceder do próprio organismo, e não somente de 

agentes externos, em particular das bactérias anaeróbicas que se alojam no intestino grosso, 

produzindo o indol, sua principal substância tóxica (REZENDE, 2009).  

Seu interesse pela busca da longevidade o leva à Bulgária, local onde eram 

encontrados mais da metade dos centenários da Europa no período
122

 e pressupõe que as 

condições de vida eram uma importante variável a ser considerada. Identifica que aquela 

população consumia grande quantidade de leite fermentado pela ação de micro-

organismos, que o tornavam ácido. Metchnikoff batiza-os como Bacilus Acidi Lacti ou 

Bacilus Bulgarus, por exercerem uma função desinfetante das bactérias existentes no 

intestino
123

. Ele mesmo passa a consumir e a indicar o leite azedo como um “elixir da 

longa vida” e, apesar do relato de comentários e matérias jornalísticas ridicularizando a 

prática, o iogurte passa a ser comercializado em larga escala e também a ser consumido em 

Paris por “pessoas graves e sérias, senhoras da sociedade, homens de negócio” nos 

“grandes Boulevards, nas esplanadas e docerias” (PEREIRA, 1944, p.56).  

A autointoxicação não era uma teoria ou explicação nova, sendo referida à 

Antiguidade, quando foram encontrados em papirus e hieróglifos no Egito antigo o termo 

oukhedou, sentido dado à toxidade presente nas fezes ou ao processo de putrefação que 

ocorre no corpo: “os médicos egípcios atribuíam ao oukhedou muitas enfermidades e 

explicavam inclusive o envelhecimento como consequência de sua absorção contínua pelo 

organismo” (REZENDE, 2009, p.85). A esta noção, também presente em outras culturas e 

em outros momentos históricos, estão associados diversos métodos de higiene, como a 

                                                             
122 Segundo Pereira (1944), uma estatística de 1911 relatava existir 7 mil pessoas com mais de 100 anos na 

Europa. A Bulgária concentraria mais da metade de centenários (3.888). Em segundo lugar estava a Romênia 

(1.704) e em terceiro a Servia (573). A França, país da residência de Metchnikoff, estava em quinto lugar, 

com 213 centenários.  
123 A flora anaeróbica presente no intestino seria inibida pela flora acidólica do ácido lático (REZENDE, 

2009). 
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utilização de purgativos, lavagens intestinais, sangrias e vomitórios, com vistas à retirada 

dos elementos que, supostamente, provocariam doenças e retardariam o envelhecimento. 

Atualmente, a limpeza do organismo é vendida, segundo Joffre Marcondes Rezende (2009) 

como hidroterapia do cólon ou colonterapia, método no qual, por meio de aparelhos, se 

injetam e depois se retiram água do cólon. Este autor reproduz, como exemplo, um folheto 

de uma clínica estética onde a desintoxicação intestinal é vendida como tratamento tanto 

de beleza quanto de rejuvenescimento, indicada para limpar o organismo da 

“autointoxicação” causada pela permanência de detritos no intestino, que desencadearia 

“processos degenerativos que levam a desequilíbrios, envelhecimento precoce e algumas 

doenças” (p. 94).  

A “autointoxicação”, entre as décadas de 1910 e 1930, chegou a ser tratada 

cirurgicamente por Arbuth Lane
124

 e Victor Pauchet, pela retirada de importante parte do 

cólon (parcial ou total), por ser o local onde ocorreria a putrefação dos micro-organismos 

que intoxicam e levam ao envelhecimento (PAUCHET, 1932, REZENDE, 2009). Esses 

autores baseavam-se em suposições de influência darwinista, em que este órgão seria 

dispensável, tendo sido útil numa época em que os hominídeos não poderiam parar para 

evacuar durante uma fuga, pois isso os colocaria em perigo. Apesar das críticas contrárias a 

essa justificativa – inclusive com argumentos também darwinistas – esse tratamento deixa 

de ser relevante após a Primeira Guerra Mundial, quando os cirurgiões passam a se dedicar 

aos traumatismos e ferimentos graves (REZENDE, 2009). Voltaremos a Pauchet mais 

adiante, pois sua concepção de intervenção cirúrgica era apenas uma das expressões de seu 

discurso sobre como as pessoas deveriam proceder para viver uma boa velhice, com 

aproximações ao que hoje se receita para se ter um envelhecimento “ativo” ou “saudável”, 

garantindo, assim, uma melhor “qualidade de vida”.   

As teorias sobre a “autointoxicação” estão presentes no livro de Metchnikoff de 

1903
125

, assim como seus estudos sobre biologia e fisiologia, com capítulos destinados a 

temas filosóficos como a felicidade, a literatura, o amor, a doença, a velhice e a morte. A 

                                                             
124 De acordo com Rezende (2009), Sir Arbuth Lane, cirurgião inglês, autor do livro The operative treatment 

of chronic instestinal stasis, publicado em 1915, “o cólon poderia ser comparado a um reservatório ou cano 

de esgoto que se esvazia facilmente nos quadrúpedes. No homem, por ser bípede, o trânsito é dificultado pela 

gravidade, ao tracionar os pontos de fixação do intestino e produzir estrangulamentos” (p.91). 
125 Escreveu três livros: Lições sobre patologia comparada da inflamação (Leçons sur la pathologie 

comparée de l’inflammation, 1892); Imunidade em Doenças Infecciosas (L’Immunité dans les maladies 

infectieuses, 1901); A Natureza do Homem: Estudos em filosofia otimista (Études sur la nature humaine: 

Essai de philosophie optimiste, 1903). 



 

 

127 

 

velhice é, então, considerada um evento precoce e a morte um acontecimento sempre 

prematuro. Metchnikoff (1903) mantém os parâmetros definidos por Jean-Martin Charcot, 

como será visto a seguir, ao entender que as doenças na velhice dificilmente são curadas, 

mas podem ser administradas e aliviadas.  

Ao colocar como similares a senilidade e a doença
126

, Metchnikoff busca com seus 

estudos científicos uma forma de modificar a característica patológica. Para isso fazia-se 

necessário aprofundar o entendimento sobre os mecanismos presentes no processo de 

envelhecimento do corpo, e um de seus famosos experimentos tratava justamente da 

observação da descoloração de um fio de cabelo. Ele tenta explicar por que, em certo 

momento, as células do próprio corpo se enfraqueceriam (e se modificariam), sendo 

passíveis de serem atacadas pelos macrófagos (fagócitos que ora são fixos, ora são móveis 

e se encontram no tecido dos órgãos e defendem o organismo de lesões “mecânicas”, como 

nos derrames ou na limpeza de feridas). Apesar da observação dos macrófagos, 

Metchnikoff (1903) não consegue avançar sobre a questão, mas isso não o torna menos 

otimista: acredita que esta situação será diferente no futuro, pelas valiosas contribuições 

científicas que poderiam conduzir a humanidade para a felicidade. Para ele, a velhice seria 

diferente no futuro. Metchnikoff a vislumbra com um período de trabalho valioso para a 

comunidade, sem perda de memória ou fraqueza intelectual para o velho: “Ele será capaz 

de aplicar sua grande experiência para a mais complicada e a mais delicada parte da vida 

social” (p. 295)
127

.  

Juntamente com as explicações sobre o funcionamento biológico do corpo, 

Metchnikoff (1903) faz recomendações de manutenção da higiene e de uma vida moderada 

pela supressão do consumo de álcool e pelo evitamento da sífilis. A noção de higiene e 

prevenção, com a máxima “mais vale prevenir que remediar”, dominava o espírito da 

época, em parte pelas descobertas das causas das doenças por micróbios e toxinas, criando 

a esperança de que evitá-las seria mais simples do que tratá-las, mas também, como um 

conceito que serviu à organização dos Estados, pela sua ligação com as ideologias liberais, 

que responsabilizavam o indivíduo pela sua própria saúde (DONNANGELO, 1976; 

                                                             
126 Esta ideia costuma ser referida a esta frase: “The similarity between senility and disease has long been 

recognized, and partly accounts for the repugnance we all experience at the approach of old age” 

(METCHNIKOFF, 1903, p. 244) 
127 Tradução nossa para: “He will be able to apply his great experience to the most complicated and the most 

delicate parts of the social life” (p. 295). 
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AROUCA, 2003). A velhice, ao ser associada a uma enfermidade, acaba por ser alvo da 

divulgação de procedimentos profiláticos: “a velhice é então comparada com uma 

enfermidade com causas várias mas semelhantes às das outras doenças, é natural que se 

tenha criado também a higiene e profilaxia da velhice” (PEREIRA, 1944, p.66).  

A profilaxia estava de acordo com as bases científicas, num momento em que 

várias tentativas de desenvolvimento ou descoberta do elixir da vida eterna, dentro do 

próprio campo das pesquisas científicas, revelaram-se frustradas, sendo refutadas como 

charlatanismo. Entre essas teorias estava o mesmerismo
128

, que postulava a ideia de que o 

magnetismo poderia curar doenças e retardar o envelhecimento; o chá desenvolvido pelo 

Conde de Saint-German, um combinado de ervas, que depois se revelaria com 

propriedades laxantes e a teoria macrobiótica divulgada no livro A macrobiótica ou a arte 

de prolongar a vida humana, segundo a qual o consumo de vegetais era priorizado em 

detrimento das carnes por tenderem a menor putrefação (ALMEIDA, 1928; REZENDE, 

2009).  

Metchnikoff fazia parte dessa geração de médicos e cientistas da passagem do 

século XIX para o XX, que se diferenciavam de seus antecessores por procurarem 

respostas sobre suas questões a partir de um discurso científico, ainda que marcado pela 

abordagem filosófica. Apesar de ter batizado o termo “gerontologia”, suas concepções não 

estão vinculadas ao que veio se constituir como base dessa especialidade, estando mais 

próximo do que aqui chamamos de discurso geriátrico-gerontológico. Mas é interessante 

observar como muitos gerontólogos e geriatras ainda se referem a ele como o pai da 

gerontologia, como mencionou um dos protagonistas entrevistados: Quando eu defendo a 

gerontologia, onde a geriatria é uma das hastes desse grande guarda-chuva, eu 

homenageio uma pessoa que foi Metchnikoff (geriatra e gerontólogo). Esta fala reafirma o 

que vem sendo dito até então, em que a imagem criada sobre certos autores estão a serviço 

de uma disputa no campo profissional, e não exatamente no campo das ideias. 

Ignatz Nascher, médico vienense radicado nos Estados Unidos, ao contrário de 

Metchnikoff, não somente cunhou o termo “geriatria” (também derivado do grego: geron-

homem velho e iatrikos-tratamento médico), mas a definiu como uma especialidade 

                                                             
128 Franz Mesmer foi um médico vienense e em 1776 começou a fabricar ímãs para funcionarem como 

remédios. Impressionado com os resultados alcançados, começou a acreditar e a propagar que ele mesmo era 

um grande ímã (ALMEIDA, 1928; REZENDE, 2009).   
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médica, voltada para o tratamento das doenças na velhice, para os cuidados institucionais e 

à relação entre os médicos e pacientes (CLARFIELD, 1990). Para o sociólogo Stephen 

Katz (1996) que realizou extenso trabalho sobre a formação do conhecimento 

gerontológico
129

, as formas como Nascher e Metchnikoff abordaram a velhice e o 

envelhecimento são herdadas diretamente do trabalho de Jean-Martin Charcot no final do 

século XIX. Em seu livro Leituras clínicas sobre as doenças da velhice
130

, de 1881, 

Charcot introduz um importante problema metodológico para a pesquisa nesse campo, 

ainda atual, referindo à dificuldade de separar cientificamente as doenças da velhice de 

doenças na velhice. Para ele, a velhice significava tanto o enfraquecimento simultâneo da 

funcionalidade quanto um conjunto especial de doenças degenerativas (KATZ, 1996).  

Antes de Charcot, as pesquisas do anatomista e histologista Marie-François Bichat, 

realizadas um século antes, foram representativas de uma nova concepção sobre o corpo e 

a morte, tendo grande ascensão no modo como o envelhecimento passou a ser associado a 

uma doença progressiva, em função da sua descrição da degeneração dos tecidos, e não 

mais dos órgãos, como vinha sendo defendida até então (FOUCAULT, 1998; KATZ, 

1996; GROISMAN, 2002, VIEIRA, 2012). A ideia segundo a qual o homem não morre 

por adoecer, mas, ao contrário, torna-se doente por ser mortal, far-se-á presente nas futuras 

concepções do envelhecimento onde o “corpo envelhecido passaria a ser reconhecido 

como um corpo morrendo” (GROISMAN, 1999a; p.17):  

Bichat relativizou o conceito de morte, fazendo-o decair deste absoluto 

em que ele aparecia como acontecimento indivisível, decisivo e 

irrecuperável: ele o volatilizou e o repartiu na vida, em forma de mortes a 

varejo, parciais, progressivas e de conclusão lenta, depois da própria 

morte. (...) A morte é a doença tornada possível na vida. O desvio da vida 

é da ordem da vida, mas de uma vida que conduz à morte. Daí a 

importância que adquire o conceito de ‘degeneração’ desde o 

aparecimento da anatomia patológica (FOUCAULT, 1998; p.167 e 177).  

Ao mesmo tempo em que o corpo velho ou envelhecido começa a ser reconhecido 

como um campo de pesquisa específico da ciência e da atuação da medicina, que se 

                                                             
129 Katz (1996), a partir de uma leitura foucaultiana das noções de poder disciplinar, subjetividade e discurso, 

buscou justamente resgatar como o conhecimento gerontológico ocidental acabou por se tornar um saber 

disciplinar específico sobre a velhice e os processos de envelhecimento, que passa a ser usado como principal 

orientação sobre como se deve viver a velhice e atender os velhos. Analisa o processo de disciplinarização 

por dois aspectos: 1. processo de legitimação e autorização da formalização do conhecimento em disciplinas 

e 2. pelas relações de poder pelas quais as pessoas são reguladas e classificadas. 
130 Tradução nossa de: “Clinical Lectures on the diseases of old age”. 
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intensifica com a criação da geriatria e da noção de risco, um novo problema foi criado, 

pois, quanto mais se descreviam as patologias na velhice, mais dificuldades se tinha para 

tratá-las (KATZ, 1996). Essa questão remete à discussão realizada por Georges 

Canguilhem (2007) em O normal e o patológico. Como desenvolve esse autor, a doença é 

descrita pela medicina ontológica como uma gradação para mais ou para menos do estado 

fisiológico: os fenômenos patológicos são considerados variações quantitativas dos 

fenômenos fisiológicos correspondentes. Em contrapartida a essa concepção, Canguilhem 

trabalha com a ideia de que a doença implica um diferencial qualitativo fisiológico que 

impõe uma mudança para o organismo, impossibilitando o retorno ao estado anterior à 

doença. A doença, portanto, impõe para o organismo uma nova situação, um novo modo de 

se relacionar com a vida, exigindo constantes adaptações.  

A definição da velhice como doença coloca um problema para a terapêutica, que se 

vê impossibilitada tanto da cura quanto da promoção do restabelecimento do estado 

anterior. Parece não ser por acaso, portanto, que a medicina até o final do século XIX não 

se aventurava no tratamento aos velhos (situação ainda presente atualmente, como foi visto 

no capítulo 2 deste trabalho). O interesse de Nascher por este tema costuma ser referido 

exatamente ao seu incômodo frente à ausência de diagnósticos e prognósticos no seu 

período de estudante: conta-se que no final do século XIX, Nascher era residente num 

hospital quando diante de uma mulher idosa seu professor a diagnostica: “velhice”; 

Nascher pergunta o que poderia ser feito para ajudá-la e escuta “nada” como resposta 

(CLARFIELD, 1990).  

Apesar de seu empenho, Nascher não teve a recepção que esperava quando lança 

seu livro Geriatria: as doenças da velhice e seu tratamento
131

, em 1914. Segundo Simone 

de Beauvoir (1990), o tema era considerado pelos editores como “desagradável” e para os 

americanos Mark Clarfield (1990) e Kenneth Brubaker (2008), o fato de ter sido publicado 

nos Estados Unidos, distante das principais instituições e movimentos da área médica e 

científica europeias, dificultou sua campanha em estabelecer a geriatria como uma 

especialidade nos moldes da pediatria, tendo pouca ressonância nos seus primeiros anos. A 

inglesa Marjory Warren, chamada por um dos protagonistas entrevistados como a mãe da 

geriatria e por outro como a mãe da gerontologia, foi responsável pelo desenvolvimento 

                                                             
131 Tradução nossa de “Geriatrics: the diseases of old age and their treatment. Including physiological old 

age, home and institutional care, and medico-legal relations”.  
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da gerontologia médica na Europa na década de 1930, a partir da prática institucional em 

um asilo em Londres, onde desenvolveu as primeiras avaliações geriátricas com o intuito 

de reabilitar os idosos, tornando-os menos dependentes (CLARFIELD, 1990; PAPALÉO, 

2006, BRUBAKER, 2008). Geriatria e gerontologia, em seus primórdios, não se 

configuravam, deste modo, como especialidades diferentes, tanto por serem consideradas 

por vezes sinônimas, como por se basearem num mesmo discurso científico (KATZ, 

1996).  

A ambiguidade e a dificuldade em definir a velhice e o envelhecimento como algo 

dissociado da patologia e a impossibilidade de se especificar quantitativamente quando se 

instauraria a velhice têm sido levantadas como as principais dificuldades enfrentadas pela 

geriatria e pela gerontologia desde então (BEAUVOIR, 1990; KATZ, 1996; DEBERT, 

1999; GROISMAN, 2002). Ao entender a busca por universais, a grande ambição dos 

cientistas, o biólogo Robert Arking (2008), aborda estas questões como um desafio neste 

campo:  

existe tanta variação individual no envelhecimento que não é possível 

falar de processos de envelhecimento universais, mesmo limitados a uma 

única espécie. [...] As mudanças relacionadas à idade não são universais 

dentro de uma espécie; indivíduos diferentes podem envelhecer de modos 

diferentes [...] pode haver contradições internas, mas a consistência não é 

a virtude mais elevada (ARKING, 2008, p.13)
132

.  

Para Daniel Groisman (2002), a geriatria e a gerontologia assumiram a função de 

“identificar e combater as patologias que ocorrem na velhice (e não a própria velhice)” 

(p.63), e para tanto buscaram estabelecer normas sobre o que seria considerado “normal” 

em cada fase da vida. Este aspecto somente ressalta a tese de Canguilhem (2007) para 

quem o “normal” diz respeito não ao “fato científico” tal qual ele se revelaria para a 

observação do cientista, mas sim ao valor estipulado e definido externamente, sendo o 

normal algo construído. Neste sentido, pode-se pensar que a velhice e o envelhecimento 

são objetos paradoxais tanto para a geriatria quanto para a gerontologia, simplesmente 

porque ambas não têm como resolver a questão – colocada por elas mesmas – da cura e da 

                                                             
132 Apesar disso, Arking (2008) estabelece sua definição: “Podemos definir o envelhecimento como a série de 

mudanças funcionais e estruturais independentes do tempo; mudanças essas que são cumulativas, 

progressivas, intrínsecas e deletérias, que geralmente começam a se manifestar na maturidade reprodutiva e 

finalmente culminam na morte. [...] Isso estabelecido entende-se que este é um processo considerado ‘normal 

relacionado à idade’” (p. 12, grifos do autor). 
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terapêutica quando constroem seu objeto como algo incurável e não passível de uma ação 

que resgate um “estado normal” anterior.  

Ao contrário da pediatria que, segundo a historiadora Júnia Sales Pereira (2008), 

buscou se justificar pela “promessa de supressão dos males infantis, apresentando, à 

sociedade, a perspectiva da normalidade fisiológica, que traria, dentre outros, os valores da 

saúde e da longevidade” (PEREIRA, 2008, p.20), a geriatria e a gerontologia, por não 

poderem trabalhar com a noção de cura, manterão o discurso preventivo como forte 

vertente para afastar a imagem de fragilidade e doença que costumam estar associadas à 

velhice e ao velho. A imagem do velho ativo será representativa do velho bom. Manter a 

saúde, a independência e a atividade serão argumentos indissociáveis desta concepção do 

envelhecimento ideal. Estes são aspectos tão positivos que passam a ser defendidos não 

apenas pelos discursos geriátrico-gerontológico ou da saúde, quanto pelo discurso social 

mais amplo. Como ser contrário a tamanha positividade?  

Este ponto ficou evidente numa conversa com um idoso, um professor universitário 

aposentado, com quem conversei longamente sobre diversos assuntos. Num determinado 

momento ele me pergunta sobre o que estava escrevendo na tese e quando cito o 

envelhecimento ativo ele me interrompe e pergunta: você é contra a atividade física??. 

Além da direta associação que as pessoas estabelecem entre envelhecimento ativo e 

exercício físico, destacou-se a impossibilidade de se questionar algo que faça tão bem à 

saúde. O fato desse idoso apresentar dificuldades para realizar certas atividades no seu 

cotidiano num claro início de um quadro de fragilidade, parece reforçar a importância da 

“atividade” como um bem maior. A positividade imbricada nesses argumentos parece ter 

uma atuação mais poderosa que aquela apontada inicialmente por Foucault (1998) quando 

desenvolveu o conceito de biopolítica: esta cada vez mais prescinde do médico e da 

medicina para se fazer presente
133

 (FOUCAULT, 1984; NOGUEIRA, 2003). 

 

 

                                                             
133 Tal qual o “envelhecimento ativo”, e utilizando o mesmo adjetivo, o movimento “maternidade ativa” 

(Disponível em: <http://www.maternidadeativa.com.br/>), por exemplo, se estabelece exatamente em 

oposição ao discurso biomédico e à biomedicalização da gestação e do parto. Apesar de esse discurso 

militante buscar o protagonismo da mulher, dissociando o parto de um evento patológico, acabou por definir 

normas tão rigorosas de como a mulher deve proceder, que vai desde a concepção do parto até a defesa da 

descolarização dos filhos, que passa a se configurar como um discurso normativo às avessas.  

http://www.maternidadeativa.com.br/
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4.3. Retorno ao discurso higienista 

 A impossibilidade da cura de certas doenças na velhice, o aumento da longevidade 

nas sociedades, a consequente ampliação das doenças crônicas
134

 com o avanço da idade e 

a noção de risco que passa a ser definida também pelo fator etário (KAUFMAN, 1994; 

RAMOS, 2003, 2009, 2011; TALARSKI, 1998), estimulam a definição de um novo 

conceito no campo da saúde: a “capacidade funcional”. Esta definição surge na década de 

1980 como a promessa de substituir a associação entre velhice e doença, ao defender que 

não importa a presença de enfermidades na velhice, mas sim a capacidade das pessoas 

manterem-se autônomas na realização das suas tarefas diárias, com ou sem a ajuda dos 

outros (RAMOS, 2003, 2009, 2011). Esta concepção tende a se aproximar da noção 

proposta por Canguilhem (2007), onde o “normal” não significa ausência de “doença” e o 

“estar doente” se relaciona a uma mudança de ordem qualitativa na vida cotidiana.  

A “capacidade funcional” é o principal conceito no qual se baseia o programa de 

“envelhecimento ativo”, discurso de maior disseminação no campo do envelhecimento 

atual. Por não visarem a cura, já que muitas das patologias na velhice são crônicas, suas 

ações são direcionadas para um modelo de atenção voltado para a prevenção e para a 

promoção da saúde, que buscam a manutenção da autonomia e da independência dos 

indivíduos. 

Durante a pesquisa, o acesso aos textos diretos de Metchnikoff e de Victor Pauchet, 

um médico cirurgião que escreveu O Outomno da vida - o homem e a mulher na idade 

crítica, publicado no Brasil em 1932, surpreenderam pela sua similaridade com o discurso 

geriátrico-gerontológico atual, tanto em conteúdo quanto no tom das indicações sobre 

como se deve viver para se ter uma velhice saudável. As suposições científicas sobre as 

possíveis causas do envelhecimento são apresentadas com a mesma relevância que as 

formulações filosóficas sobre a vida e as receitas de sobriedade e higiene que deviam ser 

seguidas disciplinarmente.  

O livro de Pauchet (1932), representativo do discurso higienista voltado para a 

velhice da sua época, foi traduzido para o português logo em seguida à sua publicação na 

                                                             
134 De acordo com Luiz Roberto Ramos (2009): “A epidemiologia do envelhecimento demonstra que 

populações mais envelhecidas têm uma alta prevalência de doenças crônicas - menos de 10% de pessoas com 

65 anos ou mais estão livres de algum tipo de agravo crônico à saúde e mais de 10% referem pelo menos 

cinco doenças crônicas concomitantes” (p.40).   
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França, apontando tanto o interesse pelo tema no país, quanto pelas novas produções 

científicas que se realizavam na Europa. O início da velhice é descrito pelo autor como o 

“outomno da vida”, sendo o “inverno” a própria morte. O cirurgião que propunha a retirada 

de parte do cólon para evitar a autointoxicação (ou “autoenvenenamento”) e promover a 

longevidade, anuncia a imprescindível preparação para se alcançar o objetivo da “vida 

ativa” e da longevidade: 

Durante a mocidade e a idade madura, deveis preparar-vos da melhor 

maneira e o maior tempo que puderdes, para entrar nessa estação crítica e 

perigosa. Tal preparação é realizada por uma conducta orgânica e mental 

bem comprehendida. Podeis, em todo o tempo, assegurar-vos uma 

longevidade alegre, com a observância de uma alimentação sábia, 

exercício physico, cuidado com os pulmões, os intestinos e o systema 

nervoso. Deveis corrigir os vossos defeitos physicos e moraes, a golpes 

de hygiene e de sabedoria (PAUCHET, 1932, p.9). 

A tarefa exige disciplina e perseverança por parte do indivíduo. O seguimento das 

normas é apresentado como uma garantia para se chegar ao objetivo final:  

No fim do verão, podeis augmentar a capacidade de vossos sentidos, de 

vossas aptidões mentaes e moraes. Uma educação nova vos transformará 

completamente. Como? Ensinando-vos a perseverar em tudo que 

fizerdes, a tudo fazer com ordem e methodo, considerando-vos escravos 

de vosso programma de conservação e de renovação (idem, p.10) 

A concepção higienista e preventiva se veem então associadas na década de 1930 

sob o signo da medicina. As indicações sobre as medidas a serem tomadas e evitadas pelo 

indivíduo, no entanto, continuam as mesmas:  

É abstendo-se do abuso dos agradáveis tóxicos externos como o álcool, 

tabaco e outros, e ainda combatendo as intoxicações internas, que um 

indivíduo pode ter vida mais longa e sem sintomas de velhice que o 

inutilizem (ibidem, p.72). 

Retomando o que foi dito anteriormente, a partir do trabalho de Sergio Arouca 

(2003) a medicina preventiva, no início do século XX, ainda era uma parte da Higiene, 

sendo esta última considerada primordialmente como aquela que iria tratar e cuidar da 

saúde, ao buscar evitar o aparecimento de enfermidades, pela indicação normativa de 

procedimentos a serem seguidos: 
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É a persistência de um mito: o da extinção e controle das doenças, tendo 

como objetivo final a morte natural, [...] é a vida fluindo para um fim 

almejado, sem os percalços das enfermidades, é a retomada moderna da 

fonte da juventude não perdida em algum lugar, à espera de aventureiros, 

mas ali próxima a cada indivíduo que, através de conjunto de normas 

particulares e coletivas, realizaria o velho sonho (AROUCA, 2003, 

p.113).  

A Higiene, assim, passou a demarcar como seu objeto a saúde, e não a doença, 

como sinônimo da própria vida, de forma que o discurso higienista tendia a traçar um 

percurso paralelo à medicina. Mas esse projeto não ocorre, e a Higiene é dissolvida e 

substituída no decorrer do século XX pelo discurso da medicina preventiva, que se torna 

uma especialidade isolada no currículo das escolas médicas, passando a ser considerada 

também como uma atitude que deveria ser incorporada à prática médica de uma forma 

geral. A prevenção, como apontou Campos (2003), torna-se um adjetivo da medicina, 

como uma versão científica daquilo que se defendia anteriormente no discurso higienista, 

mantendo uma ambição de gestão sobre toda a saúde, dos indivíduos e dos coletivos.  

A normatização presente no discurso higienista, nesse sentido, não chega a ser 

substituída e se revela fortemente na atualidade pela propagação de hábitos e 

comportamentos saudáveis, mantendo o individuo como principal responsável pelo 

seguimento daquilo que é indicado para a manutenção de sua saúde. Constitui, segundo 

Roberto Passos Nogueira (2003), um projeto semelhante à medicalização da existência, 

não se limitando nem à doença e nem à presença do médico:  

Pois tem a capacidade de moldar a seus propósitos a cultura cientificista 

contemporânea, afetando diretamente o modo como as pessoas cuidam 

de seu corpo e de sua saúde. [...] Recolhendo e sistematizando os 

resultados da incessante investigação epidemiológica em escala 

internacional, a medicina promotora defende e difunde essas normas que 

passam a influenciar decisivamente o que devem ou não fazer as pessoas, 

sejam estas pacientes da medicina ou simples leitores de jornais ou 

usuários da internet (p.179). 

Os canais de comunicação em massa e a educação para a saúde são considerados 

indispensáveis para a divulgação desse tipo de informações (DEBERT, 1999; 

NOGUEIRA, 2003), onde constantemente novas pesquisas são relatadas induzindo 

condutas específicas a serem prontamente seguidas.  
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No campo do envelhecimento, Guita Grin Debert (1999) chamou de “reprivatização 

do envelhecimento” o movimento de sociabilização da velhice, em que os saberes sobre a 

“boa velhice”, defendida por geriatras e gerontólogos, é deslocado para o indivíduo como 

principal responsável por seu bem-estar, “na promessa de que – com esforço pessoal, com 

a adoção de estilos de vida e forma de consumo adequadas – a velhice possa ser excluída 

do leque de preocupações dos indivíduos e da sociedade” (p.191). Segundo Ruth Gelehrter 

da Costa Lopes (2000):  

Um novo mito é criado: na possibilidade do retardamento infinito das 

perdas orgânicas intrínsecas ao processo de envelhecimento, as 

limitações individuais ficam obscurecidas. O velho ‘se quiser’ pode 

‘tudo’, pode até interferir sobre estas alterações orgânicas, se seguir as 

prescrições medicamentosas e as orientações para uma melhor qualidade 

de vida (p.30).  

A doença ou um envelhecimento “mal sucedido” (independentemente do que isto 

queira dizer de fato) passam a ser encarados como falhas individuais, de culpa apenas da 

própria pessoa por esta ter ignorado ou não ter tido vontade de seguir as indicações tanto 

dos experts quanto daquelas divulgadas pela mídia. Se a pessoa seguir as indicações dos 

profissionais da saúde garantirá uma velhice saudável espelhada nos ideais de juventude 

(beleza, atividade, energia), caso contrário sucumbirá à velhice (DEBERT, 1999; LOPES, 

RGC, 2000). Ou como disse Pauchet (1932): “a felicidade e o sucesso no fim da vida – 

esta terceira mocidade – serão o apanágio dos que seguirem nossos conselhos” (p.12, 

grifos nossos). 

A partir destes princípios, envelhecer torna-se um problema moral que afeta 

pessoas e grupos, como os próprios velhos, seus familiares, os profissionais que os 

auxiliam, a sociedade como um todo e o Estado como organização política da sociedade. 

Além de todo um novo mercado que se cria em torno da terceira (moc)idade (DEBERT, 

1999; CAMARANO, 2004; LINS DE BARROS, 2004). 
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4.4. Atividade e o “Envelhecimento Ativo” 

O “envelhecimento ativo”, conceito amplamente defendido no campo do 

envelhecimento em geral, é emblemático das questões até então abordadas. Formulado 

dentro da OMS, passa a ser indicado por esta entidade, considerada principal referência no 

campo da saúde, como uma política de atenção aos idosos, num movimento que nasce na 

saúde e se expande para se tornar A política voltada para o envelhecimento em geral.  

O marco dessa noção costuma ser referido ao texto de Kalache & Kickbusch (1997) 

publicado na edição comemorativa dos 50 anos da revista World Health. Os autores 

iniciam explicando a mudança no próprio programa da OMS, que deixa de focar 

especificamente na saúde dos idosos, para abordar o processo de envelhecimento como um 

todo: “Nosso foco é o envelhecimento como parte de toda a vida ao invés de um grupo 

estatístico apartado do restante da população” (p.4)
135

. Ao assumirem o processo de 

envelhecimento em detrimento da velhice como um estágio da vida, a OMS passa a indicar 

a promoção de saúde como estratégia política privilegiada, com o intuito de evitar que os 

indivíduos entrem “na curva da incapacidade funcional” no final da vida
136

.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) declara em 1999 o Ano Internacional do 

Idoso, momento em que a OMS lança o tema Active Ageing makes the difference (OMS, 

1999). Em 2002, na Assembléia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento, 

ocorrido em Madri, é apresentado o documento Envelhecimento Ativo: Uma política de 

Saúde, como uma “base de ação” para governos e instituições desenvolverem estratégias 

voltadas para o público idoso. Sua definição é mais ampla que aquela compreendida pela 

área da saúde: “Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de 

saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 

que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005, p.13). 

A estrutura política desse programa é definida por três pilares de sustentação, sendo 

discriminadas propostas específicas para cada um deles: 1. Saúde; 2. Participação social e 

                                                             
135 Tradução nossa de: “Our focus is on ageing as part of a whole life rather than on a static age group set 

apart from the rest of the population”. Este programa chamava-se Health for the Elderly; em 1995 passa a ser 

designado como Ageing and Health e em 2002 muda novamente para Ageing and Life Course Programme  

(KALACHE; KICKBUSCH, 1997; OMS, 2002, 2005). 
136 O conceito de capacidade de funcional passa a ser um conceito chave, assim como os diversos 

instrumentos desenvolvidos para avaliá-la, como: AAVDS (Atividades avançadas de vida diária), AIVDs 

(Atividades Instrumentais de vida diária) e ABVDs (Atividades básicas de vida diária) (BORIM et al., 2011). 



 

 

138 

 

3. Segurança (OMS, 2005). Em 2005, o guia “Cidade Amiga do Idoso” também 

desenvolvido por Alexandre Kalache e Louise Plouffe, é lançado no 18º Congresso 

Mundial de Gerontologia no Rio de Janeiro, como uma forma de estimular o 

“envelhecimento ativo” (OMS, 2008). Nesses documentos, o envelhecimento populacional 

é apresentado como uma conquista da humanidade, decorrente do sucesso das políticas de 

saúde pública (OMS, 1999, 2005, 2008). Ao contrário dos discursos alarmistas sobre os 

gastos excessivos que o crescimento desse grupo etário traria para os Estados, o 

“envelhecimento ativo” é entendido como uma solução à dinâmica econômica dos países: 

quanto mais ativos forem os idosos, mais eles poderão contribuir para a sociedade, 

diminuindo os gastos e se mantendo no mercado de trabalho (OMS, 1999, 2002, 2005, 

2008): 

Políticas e programas de envelhecimento ativo são necessários para 

permitir que as pessoas continuem a trabalhar de acordo com suas 

capacidades e preferências à medida que envelhecem, e para prevenir e 

retardar incapacidades e doenças crônicas que são caras para os 

indivíduos, para as famílias e para os sistemas de saúde (OMS, 2005, 

p.11).  

Segundo o sociólogo português Oscar Ribeiro (2012), esse programa tem sido 

incorporado aos discursos sociopolíticos dos países europeus
137

, nitidamente marcado pela 

ideia de produtividade econômica. O autor refere-se a pesquisas que criticam a associação 

direta entre atividade e produção, que tendem a manter idealizado o trabalhador em 

detrimento do aposentado ou do “inativo”. Essa representação teria um objetivo político: 

ao manter a pessoa no mercado de trabalho por um período mais longo, reduziria a 

sobrecarga dos sistemas de apoio social e de saúde. Ribeiro (2012) também apresenta uma 

série de relatos de pesquisas europeias que abordam como a noção de “envelhecimento 

ativo” é compreendida pelos idosos: os resultados apontam uma prevalência de uma 

concepção subjetiva associada à manutenção da saúde física e ao sentimento de sentirem-

se úteis. Esses aspectos, importantes propósitos de vida, reforça a ideia de atividade à 

produtividade, seja pelo aspecto econômico, seja pelo seu valor subjetivo.  

                                                             
137 Em 2012, comemorou-se o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações 

(RIBEIRO, 2012).  
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No Brasil, o Decreto nº 8.114 de 2013, que “Estabelece o Compromisso Nacional 

para o Envelhecimento Ativo”
138

, instituí o programa da OMS como uma política pública 

de excelência a ser implantada no país. Esse Decreto regulamenta outros dispositivos 

legais como a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994) e o Estatuto do Idoso (BRASIL, 

2003). O “envelhecimento ativo” é apontado como uma "condição fundamental para a 

dignidade da pessoa idosa e deve ser considerado um Direito Humano a ser garantido e 

preservado pelo Estado e pela sociedade” (BRASIL, 2013).  

Atualmente assumidos na esfera política pela Secretaria dos Direitos Humanos, as 

questões relativas ao envelhecimento vinham sendo encampados pela Previdência e 

Assistência Social
139

. Estas mudanças de Secretarias e Ministérios, apesar de serem 

consideradas uma conquista, são vistas com ressalvas por certos militantes da área, que 

criticam o pouco interesse pelas questões enfrentadas pelo campo, como explicita 

Giacomin (2012): 

Nos últimos dez anos, a Política Nacional do Idoso (PNI) e, por 

conseguinte o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI)
 140

, já 

mudaram de gestor federal quatro vezes. Nasceu sob a coordenação do 

Ministério da Previdência e Assistência Social e com o desmembramento 

daquele Ministério em dois, ela permaneceu ligada ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome até 2009. Naquele ano, a 

coordenação da PNI é repassada ao Ministério da Justiça, junto à 

Secretaria Especial de Direitos Humanos, hoje Secretaria de Direitos 

Humanos, órgão diretamente ligado à Presidência da República (p. 59).  

                                                             
138 Decreto nº 8.114, que “Estabelece o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo e institui a 

Comissão Interministerial para realizar o monitoramento e a avaliação das ações a serem promovidas em seu 

âmbito e promover a articulação dos órgãos e entidades governamentais envolvidos em sua implementação”.  
139 No Brasil, o Sistema de Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa é amparado por diversos documentos legais 

e planos de ação política. No plano nacional, além das garantias constitucionais, destacam-se a Política 

Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994), o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), além de inúmeros políticas 

e planos setoriais, tais como a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 2.528/2006) e o Plano 
de Ação para o Enfrentamento da Violência Contra Pessoa Idosa (2007-2010). 
140 O foco na defesa de direitos e da inclusão social também se apresentou na criação do Conselho Nacional 

do Direito do Idoso (CNDI). O CNDI veio substituir o Conselho Nacional do Idoso (CNI), previsto na Lei 

8842/94 já em seu enunciado: "Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso cria o Conselho Nacional do Idoso 

e dá outras providências", sendo de sua competência “o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da 

Política Nacional do Idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas” (Lei 8842/94, Art 

7º). A instalação do CNI não ocorreu pois o texto da PNI não tinha caráter executivo, o que foi resolvido 

postriormente com a aprovação do Estatuto do Idoso em 2003. Esses esclarecimentos foram realizados por 

Serafim Fortes Paz, presidente da ANG-RJ, a partir de conversas no Fórum Nacional Permanente da 

Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa. Disponível em: <http://br.dir.groups.yahoo.com/group/foru 

spermanentesidosos/ >Acesso em 02 out. 2013.  
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A amplitude dos assuntos e problemáticas relativos ao idoso e ao envelhecimento 

acabou sendo centralizada nessa Secretaria, estabelecendo como principal ação garantir a 

aplicabilidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais especificamente em 

“ações de prevenção e enfrentamento da violência contra a pessoa idosa”
141

. A mudança de 

ministérios também foi mencionada pelos protagonistas do campo, como uma perspectiva 

de se distanciar de um modelo de atenção assistencialista:  

Eu considero conceitualmente este movimento muito importante, porque 

traz uma mensagem de que a questão do idoso deixa de ser uma questão 

social puramente assistencialista, como a grande tradição das políticas 

do país, e passa a ser uma questão de direitos (psicóloga e gerontóloga). 

Segundo uma das protagonistas entrevistadas, havia uma expectativa de que nessa 

Secretaria as questões enfrentadas pelos idosos, assumidos como grupo minoritário, 

pudessem alcançar a mesma visibilidade de outros movimentos que cresceram muito, como 

dos negros, dos índios, das mulheres (médica). Contudo, essa perspectiva acaba não se 

efetivando na prática: o relatório de gestão do CNDI (2010-2012) expõe os conflitos e as 

frustrações desse projeto, como as constantes discussões públicas entre a presidência do 

Conselho e a própria Ministra; a falta de verbas e o “descaso” com que os eventos e 

reuniões foram conduzidos. Críticas à atual gestão do Governo Federal, em virtude da 

pouca visibilidade, estrutura e atenção dada às questões do envelhecimento no país, foram 

igualmente mencionadas em algumas mesas-redondas durante o Congresso Brasileiro de 

Geriatria e Gerontologia de 2012, nos congressos de “Envelhecimento Ativo” e nas 

entrevistas e conversas realizadas durante esta pesquisa.  

O “envelhecimento ativo”, a partir da abordagem da OMS, é indicado nesse 

relatório como uma das prioridades para a próxima gestão do CNDI, que passou a defendê-

lo como um importante marco político nacional. Nesse processo, a participação direta do 

próprio Alexandre Kalache foi mencionada como um dos fatores que contribuiu para a 

debeliração do Decreto nº 8.114:  

A política de envelhecimento ativo sempre entrou pelo movimento da 

OMS e pelo peso que tem o Kalache de ter construído isso 

internacionalmente e ser brasileiro e querer investir no Brasil. Então tem 

um mérito absoluto dele (médica).  

                                                             
141 Observatório Nacional da Pessoa Idosa. Disponível em: <http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocru 

z.br/observatorio/index.php> Acesso em 02 out. 2013.  
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A noção de “envelhecimento ativo” também foi assumida na Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) de 2006 e nas recentes propostas municipais da cidade de 

São Paulo, como o “Programa de Envelhecimento Ativo” (Lei nº 14.905/2009); o 

“Programa Cidade Amiga do Idoso” (Projeto de Lei nº1313/2011) e o “Programa Bairro 

Amigo do Idoso”. E pelo governo do Estado com o Prêmio “Prefeito Amigo do Idoso” (Lei 

nº 3.751/2009) e o programa “São Paulo Amigo do Idoso”
142

. Apesar da amplitude 

alcançada pelo programa de “envelhecimento ativo” na legislatura, alguns protagonistas 

relataram que sua aplicabilidade, na prática, tem sido restrita pela falta de verbas e pela 

falta de interesse pelo tema.   

Apesar da constatação da existência, durante esta investigação, de uma crítica ao 

“envelhecimento ativo”, foi possível perceber que a mesma costumava ser feita não ao 

conceito em si, mas a um entendimento visto como equivocado sobre ele:  

O Brasil está cheio de política pública para o idoso saudável, e a gente 

não consegue ter política pública para o idoso com dependência. E o 

conceito de envelhecimento ativo é mal compreendido, porque não pode 

ser confundido com atividade (psicóloga e gerontóloga).  

Outra protagonista mencionou que a própria OMS, atualmente, leva o 

envelhecimento ativo para o foco do exercício físico, diminuindo sua importância como 

uma política de direitos (médica). Há, portanto, uma ambiguidade na forma como a noção 

de atividade é apresentada, permitindo ora associá-la diretamente ao exercício físico – o 

exemplo mais evidente é a imagem da silhueta de um homem correndo
143

 que ilustra o 

documento oficial, como mostra a figura 1 na próxima página –, ora a um estilo de vida. 

Nos dois casos, a atividade e saúde são consideradas como correlatas: “assim como a saúde 

                                                             
142 Segundo informações da página oficial do Governo do Estado, faz parte deste programa o financiamento 

para realizações de atividades físicas em clubes e academias de ginástica: “Na área do esporte e lazer, o 

Governo de São Paulo vai investir R$ 450 mil para criar o Cartão Melhor Idade Ativa. A Secretaria de 

Esporte fornecerá, por meio de cartão de débito, a quantia de R$ 57 por mês para pessoas com idade acima de 

60 anos, na faixa econômica limitada a três salários mínimos para práticas de atividades físicas e de lazer em 

clubes ou academias de ginástica.” 14 mai. 2012. Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/ 

spnoticias/lenoticia.php?id=219196> Acesso em 14 mar. 2014.  
143 Esta imagem refere-se ao documento traduzido para o português, produzido pela Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS). No documento original, a imagem reflete vários braços voltados para cima, 

com as mãos inclinadas, como amparando algo (ver fig.2 na próxima página).  
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sustenta a atividade, uma vida ativa oferece mais chances de torná-la saudável”
144

 

(Kalache, 1999).  

Contudo, Ribeiro (2012) refere como “constrangedora” a falta de fundamentação 

científica na constituição do conceito de “envelhecimento ativo”– e aqui podemos ampliá-

la também ao uso indiscriminado que dele se faz –, avaliado como abrangente, retórico, 

nebuloso e inespecífico. Entre os pontos que o autor assinala como “constrangedores” 

estão: a cercania a ideias semelhantes (“envelhecimento saudável”, “bem-sucedido”, 

“produtivo”, “positivo”); o uso de conceitos igualmente abrangentes (“qualidade de vida”, 

“satisfação”) e a associação direta entre saúde e independência à atividade, com pouca 

consideração da possibilidade efetiva da realização das mesmas por boa parte dos idosos. 

Figura 1  

Capa do documento Programa Envelhecimento Ativo 

 

Fonte: OMS (2005) 

Figura 2  

Capa do documento Active Ageing 

 

Fonte: WHO (2002) 

 

 

                                                             
144 Tradução nossa de: “Just as health sustains activity, it is an active life that stands the best chance of being 

a healthy one”. 
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O “envelhecimento ativo”, nesse processo, parece ter sido utilizado como um recurso 

para validar os esforços já existentes no campo do envelhecimento, ajudando a tornar mais 

visíveis empreendimentos conduzidos por diversas instituições, como a SBGG, ANG, ABG, 

SESC, Conselhos e Fóruns de Idosos, entre outras, respaldado pelo prestígio da OMS e pelo 

forte apelo social (e subjetivo) contido em seu discurso. 

O caminho percorrido para que esse conceito ocupasse uma posição de destaque, no 

entanto, não se deu apenas pela ampla divulgação realizada pela OMS ou ainda pela 

justificativa supostamente científica presente em seu discurso. O destaque alcançado pelo 

“envelhecimento ativo” não pode ser desvinculado de uma categoria que passa a ser 

representada pela noção de “terceira idade”, termo que se origina na França no final da década 

de 1960 e no Brasil no início da década de 1980, e vem responder a um movimento de revisão 

dos modelos tradicionais sobre a velhice (PEIXOTO, 1998; LEIBING, 2005; SILVA, 2008). 

Promovido principalmente pela geração baby boom (nascidos após a 2ª guerra mundial) que, 

insatisfeitos com o modelo de velhice vivido pela geração de seus pais, irão buscar novos 

modos de envelhecer (DEBERT, 1999; KALACHE, 2012). Ativos, passam a olhar o processo 

de envelhecimento não mais como o momento de parada (ou de queda), representada na 

imagem da aposentadoria, mas como mais uma fase da vida.  

O texto de Clarice Peixoto (1998), sobre a noção de “terceira idade”, parece descrever 

o próprio conceito de “envelhecimento ativo”: 

Sinônimo de envelhecimento ativo e independente, a terceira idade 

converte-se em uma nova etapa da vida, em que a ociosidade [em função da 

aposentadoria] simboliza a prática de novas atividades sob o signo de 

dinamismo (p.76, grifos nosso).  

Annette Leibing (2005) também é específica: “a terceira idade está entrelaçada a 

valores como força de vontade, independência e atividade constante” (p.28).  

Geriatras, gerontólogos e demais profissionais do campo do envelhecimento, 

juntamente com grupos organizados de idosos, com destaque às associações de aposentados e 

pensionistas
145

, e a mídia, foram personagens fundamentais na construção dessa nova 

                                                             
145 A participação dos idosos em associações, conselhos e grupos não é homogênea, refletindo a heterogeneidade 

de modos de viver o envelhecimento, evidenciando, por outro lado, que o “velho”, ao contrário do “jovem”, não 

se constitui como uma categoria identitária. O trabalho de Maria Alice Machado (2007), por exemplo, aponta as 

diferenças existentes entre os idosos que participam de Associações de Aposentados e do Conselho Municipal de 
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categoria. A “terceira idade” é proposta em oposição à velhice, palavra considerada 

pejorativa, pelas imagens de doença, pobreza e abandono que costumam ser a ela associadas 

(PEIXOTO, 2004; LOPES; BARBIERI; GAMBALE, 2009). Esse movimento contribuiu para 

a revisão de estereótipos e criação de novas imagens, mais positivas, ligadas ao 

envelhecimento e à velhice (DEBERT, 1999, 2010; SIMÕES, 2004; LEIBING, 2005):  

As novas imagens do envelhecimento e as formas contemporâneas de gestão 

da velhice no contexto brasileiro são ativas na revisão de estereótipos pelos 

quais o envelhecimento é tratado. Oferecem também um quadro mais 

positivo do envelhecimento, que passa a ser concebido como uma 

experiência heterogênea em que a doença física e o declínio mental, 

considerados fenômenos normais nesse estágio da vida, são redefinidos 

como condições gerais que afetam as pessoas em qualquer fase (DEBERT, 

2010, p.57). 

A “terceira idade”, por outro lado, não substituiu a velhice: são duas representações 

diferentes, onde a primeira é carregada de imagens positivas e a segunda aquilo que se deve 

evitar. A recente divulgação do termo “gerontolescência”, por parte de Alexandre Kalache, 

reafirma esse movimento que busca positivar a experiência do envelhecimento. Praticamente 

sinônimo de “terceira idade”, essa nova terminologia é referida ao período de transição entre a 

idade adulta e a velhice, da mesma forma que a adolescência é considerada uma fase 

intermediária compreendida entre a infância e a idade adulta. Em uma entrevista realizada ao 

jornal espanhol El País, um jornalista lhe pergunta se a “gerontolescência” não seria uma 

forma de escapar da realidade, ao que Kalache responde: “Não, eu estou muito feliz com a 

idade que tenho, mas quero vivê-la de forma integral. Sou idoso e ativo, mas não velho. Eu 

sou um gerontolescente típico”
146

. Nesse depoimento e nos textos referidos ao 

“envelhecimento ativo”, a atividade é apresentada como principal atributo de distinção do 

idoso (ou do “gerontolescente”) da imagem do velho, reafirmando a juventude como um valor 

(PERALVA, 1997; DEBERT, 2010; LINS DE BARROS, 2004).  

                                                                                                                                                                                              
São Paulo, e a dificuldade de integração entre esses dois grupos. No primeiro, há uma identificação com a 

militância sindical, e seus participantes criticam os idosos do segundo grupo, considerados por eles como 

“alienados, desinformados, preocupados em se divertir, sempre tutelados pelo Estado” (p.227). A identificação 

aqui está relacionada ao trabalho e não à velhice.  
146 Tradução nossa de “¿No será un intento de escapar de la realidad? “No, yo estoy muy feliz de la edad que 

tengo, pero quiero vivirla de una forma integral. Soy mayor y activo, pero no viejo. Yo soy un gerontolescente 

típico”. In “Me considero un ‘gerontolescente’ típico”. Portal do envelhecimento, 12 jul. 2013. Disponível em: 

<HTTP://portaldoenvelhecimento.org.br/noticias/comportamento/me-considero-un-gerontolescente-ipico.html>. 

E também em “Gerontolescentes aproveitam o lado bom da velhice”. Zero hora, 01 jun. 2013. Disponível em 

<http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/bem-estar/noticia/2013/06/gerontolescentes-aproveitam-o-lado-

bom-da-velhice-4155991.html> Acessos em 27 fev.2014. 
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O psicanalista Manuel Tosta Berlinck (2000) utiliza um termo semelhante, a 

“envelhecência”, para designar um conceito bem diferente: refere-se ao trabalho psíquico, de 

subjetivação, diante do desencontro vivido entre o tempo cronológico que se evidencia no 

corpo e a atemporalidade do inconsciente. Nesse processo, há um esforço em reconhecer as 

perdas envolvidas no processo de envelhecimento, ao mesmo tempo em que se abre a 

possibilidade de revisão dos projetos de vida diante da percepção da nova realidade. Apesar 

da similaridade entre as duas palavras, “envelhecência” e “gerontolescência” implicam 

considerações opostas: na primeira, parte-se da própria velhice como um importante 

disparador para se repensar a vida, e na segunda busca-se afastar as dificuldades da velhice 

pela valorização da atividade.   

O esforço em positivar as experiências na velhice continua como uma constante no 

campo do envelhecimento. O tema escolhido pelo Congresso Internacional de Psicologia da 

Velhice, realizado em Mar Del Plata, Argentina, em 2010, que contou com a participação de 

muitos brasileiros, explícita esse ponto: “Os aspectos positivos na velhice. 

Interdisciplinaridade nas práticas de investigação e intervenção”
147

. O fato de este ser um 

evento voltado exclusivamente para profissionais e estudantes, evidencia o quanto faz parte 

desse universo a reafirmação valorativa do próprio objeto de trabalho. A qualificação se 

efetiva pelo acréscimo do adjetivo “positivo”; pois, como substantivo, o envelhecimento 

parece não agregar, suficientemente, esse elemento em si.  

Esse aspecto também foi observado num simpósio organizado por um Centro de 

Referência do Idoso do Município de São Paulo. Apesar de ter o “envelhecimento ativo” 

como tema central, a maioria dos trabalhos apresentados versava sobre questões ligadas à 

fragilidade e às enfermidades (e suas terapêuticas). Grande parte dos idosos atendidos neste 

serviço, como relataram alguns de seus funcionários, está distante da imagem de atividade 

preconizada pelo discurso da OMS, predominando casos de dependência e de fragilidade. O 

discurso principal do evento se encontrava cindido da prática clínica institucional. A 

sustentação da designação “envelhecimento ativo”, numa situação como essa, tende a 

aumentar a exigência e reforçar uma série de frustrações, tanto por parte do idoso que não 

corresponde a esse ideal, mas também por parte dos profissionais e da família, por não 

conseguirem atingir as metas estabelecidas para ativar o indivíduo.  

                                                             
147 Tradução nossa de: “Los aspectos positivos en la vejez. Interdisciplina en las prácticas de investigación e 

intervención.” 
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Um exemplo das implicações na clínica desse tipo de discurso foi observado numa 

visita a uma mulher de 76 anos com quem fiz acompanhamento terapêutico por mais de três 

anos. Após um período de quase um ano muito deprimida, saindo pouco de sua cama, apesar 

de todos os esforços realizados pelas pessoas à sua volta – numa cena muito semelhante à 

vivida pela personagem Justine no filme Melancholia – ela passa a usar fraldas e aos poucos 

vai deixando de falar e de se alimentar, anunciando uma despedida
148

. Diante da 

impossibilidade de manter os cuidados cotidianos diários, a família decide levá-la a uma 

clínica geriátrica. No período de pouco mais de três meses em que esteve morando nessa 

instituição, foi internada três vezes, em geral por desidratação e por complicações de uma 

enfermidade crônica. Numa das visitas a ela no hospital, uma fisioterapeuta volta-se para mim 

como se fosse alguém da família e diz que ela não apresentava nenhum comprometimento 

orgânico que a impedisse de falar, e indicava a realização de treinos diários com exercícios e 

estímulos com uma psicóloga, pois o problema era psicológico. Além de todas as falências 

cada vez mais evidenciadas em seu corpo, a avaliação de que ela precisaria de treinamento 

para voltar a falar também denotava uma falha na vontade, no seu querer, que comprometia 

seu próprio tratamento.  

Duas semanas depois, com a recusa em alimentar-se, e muito enfraquecida, a equipe 

da instituição asilar indica que seja introduzida uma sonda nasogástrica, e diz aos familiares 

que provavelmente ela ficaria inconsciente. Em situações como essa, a não indicação de 

medidas terapêuticas pode ser considerada como negligência, como ponderou a gerência da 

entidade. A família, que havia decidido pela não intervenção e optado por levá-la novamente 

para casa e aguardar sua morte, foi alertada de que a decisão de não colocar a sonda poderia 

ser denunciada como negligência ou maus tratos
149

. A sonda é enfim colocada e menos de um 

mês depois ela morre em outro hospital, voltado especificamente para cuidados paliativos, por 

escolha da família. Em todo este final de processo, a boa vontade em prestar o melhor 

atendimento, seja pela “estimulação” psicológica, seja pelas diversas intervenções, 

                                                             
148 No filme Amor (Amour), um dos pontos culminantes ocorre no momento em que a personagem Anne acorda 

e percebe que havia feito xixi na cama e se desespera. Na cena seguinte seu marido relata à filha que ela teve 

outro AVC, como se os dois eventos estivessem conectados.   
149 Em sua coluna semanal no jornal Folha de São Paulo, Barbara Gancia menciona sobre vivência semelhante 

com um familiar: “Que pai ou mãe já não manifestou seu desejo de forma explícita: ‘Pelo amor de Deus, nunca 

me deixe vegetando em uma cama de hospital!’? Conosco não foi diferente, mas, na prática, você se dá conta de 

que não decide nada sozinha. [...] Só depois da perda alguns médicos amigos do peito começaram, aos poucos, a 

apontar como as coisas poderiam ter sido conduzidas, sem tamanho sofrimento e humilhação, e não 

desconsiderando a ética e a plena legalidade” (25 jan. 2013).  
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contrastava com seu quadro, que certamente demandava cuidados e presença, mas não 

exatamente aquilo que estava sendo oferecido.  

Essas progressivas intervenções fizeram lembrar a história de Títono, uma personagem 

da mitologia grega (CÍCERO, 2010). Como mortal e considerado um homem extremamente 

belo, é sequestrado pela deusa Aurora (ou Eos), com quem se casa. Esta pede a seu pai, Zeus, 

como presente de casamento, que conceda a imortalidade a seu amante, mas esquece de 

especificar a “juventude eterna”. Títono, sem poder morrer, segue envelhecendo 

continuamente: “seu corpo tinha se reduzido a quase nada, uma minúscula carcaça, e sua 

mente o abandonou, deixando-o em completa demência, gritando palavras sem nexo com uma 

voz estridente” (LUZ, 2000). Em uma das versões possíveis para seu fim, Zeus o transforma 

em uma cigarra a pedido de Aurora; em outra, Títono envelheceu tanto que se transformou 

num inseto.  

No caso da idosa citada acima, além da dificuldade em reconhecê-la como o sujeito 

que havia sido até então
150

, a renúncia a alimentar-se foi entendida como um aviso da 

proximidade da morte para os seus. A comida, em especial os doces, manteve-se como um 

prazer que ela, mesmo sem falar, aceitava-os como pequenos afagos. Antes disso, o primeiro 

sinal de seu “desligamento” foi ter concordado sair de casa com os cabelos sem tingir, um 

detalhe importante que fazia parte de seu ritual de cuidados. Esses pequenos sinais 

começaram a indicar a saída de cena da atriz que de fato foi. Esse percurso, obviamente, só 

pode ser resgatado a posteriori, pois, durante esse processo se manteve presente a expectativa 

de que, com as devidas intervenções, existiria a possibilidade de tirá-la daquela situação, 

quando tudo poderia voltar ao normal novamente.  

Esta vinheta clínica remete ao deslocamento descrito por Peter Pál Pelbart (2013), a 

partir de Giorgio Agamben, de que “o biopoder contemporâneo reduz a vida à sobrevida 

biológica, produz sobreviventes” (p.25, grifos do autor). É a vida que deve ser mantida a 

qualquer custo: 

Se antes o poder consistia em um mecanismo de subtração ou extorsão, seja 

da riqueza, do trabalho, do corpo, do sangue, culminando com o privilégio 

de suprimir a própria vida, o biopoder passa agora a funcionar na base da 

incitação, do reforço e da vigilância, visando otimizar as forças vitais que 

                                                             
150 Esta pode ser considerada como questão central dos filmes Amor, Longe dela e Iris.  
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ele submete. Ao invés de fazer morrer e deixar viver, trata-se de fazer viver 

e deixar morrer. O poder investe a vida, não mais a morte – daí o 

desinvestimento da morte, que passa a ser anônima, insignificante 

(PELBART, 2013, p.25-26).  

No trabalho de Bárbara Reze (2010), sobre as questões envolvidas na decisão da 

cirurgia cardíaca paliativa em crianças (quando o prognóstico da cirurgia implica uma 

sobrevida relativamente curta e não a cura), a autora ressaltou o impacto gerado na equipe de 

profissionais quando certas famílias se recusavam a continuar o processo de tratamento. A 

cirurgia, mesmo com pouca perspectiva de melhora, era defendida pelos profissionais como 

uma necessidade para que a criança pudesse viver um pouco mais do que o previsto. Algumas 

famílias viviam o conflito de decidir entre o tempo de vida sem a cirurgia e a sobrevida após a 

mesma, pois sabiam das implicações e das dificuldades que seus filhos enfrentariam.  

Esse ponto também faz lembrar Frei Tito, frei dominicano que foi preso e torturado 

pela ditadura militar na década de 1960 no Brasil. Depois de solto e exilado na França, 

começou a relatar as perseguições por parte do torturador, como se ele ainda estivesse em sua 

procura. Sair do país para ele equivalia a “abandonar o barco” e não uma forma de proteção, 

como entendiam seus companheiros. Alguns dias depois de ser encontrado enforcado no 

parque do convento onde morava, acharam dentro de suas coisas um papel onde estava 

escrito: “É melhor morrer do que perder a vida”. A morte foi uma possibilidade diante da 

perspectiva de uma vida continuamente perseguida por seu torturador, que insistia em se 

manter presente para Frei Tito, apesar do uso de medicamentos antipsicóticos e 

antidepressivos (BETTO, 1987).  

Na demência parece ocorrer o oposto: diante da falta de perspectiva de futuro e da 

falta de lugares sociais significativos, a morte se apresentaria crua e cruelmente, sem 

intermediação, sem películas simbólicas, como um “real irrecusável e instransponível [...], 

com sua face hedionda e não como um limite inevitável” (BIRMAN, 1995, p.204, grifos do 

autor). Seria como se o demenciado, representando o sobrevivente, falasse: É melhor perder a 

vida a morrer (BARBIERI, 2006, 2009). Isso é evidente nas instituições asilares para idosos, 

onde se observa uma rápida perda de lucidez entre aqueles que entram lúcidos e com a 

expectativa de continuarem mantendo sua autonomia em um ambiente mais protegido. Muitos 

moradores escolhem esta opção por não quererem dar trabalho para seus filhos e familiares ou 

porque não querem viver isoladamente, mas a falta de perspectiva de vida e de futuro no 
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cotidiano institucional, o não lidar e falar sobre as mortes dos outros moradores, a rotina 

medicalizante e o processo de hospitalização da moradia podem ser levantadas como 

hipóteses para o fracasso desse projeto (BARBIERI, 2008). 

No congresso da SBGG em 2012, numa mesa sobre demência, especulava-se sobre as 

reais possibilidades de se avançar em instrumentos diagnósticos para detectar o risco de uma 

pessoa vir a desenvolver essa doença. Diante de uma perspectiva pouco promissora, e de um 

clima de pessimismo, uma das médicas que estava se apresentando pergunta para o público: 

Quem aqui gostaria de saber sobre o risco de demência?. Cinco, de cerca de 90 pessoas, 

levantaram a mão após certo silêncio. Ela continuou: É como querer saber sobre o risco de 

morrer. Neste mesmo congresso, a antropóloga Alda Brito da Mota apresentou o resultado de 

uma série de pesquisas que colocavam em questão algumas noções presentes na área dos 

cuidados paliativos, como a indicação de que a pessoa deveria ter o direito de saber sobre a 

própria morte. Apesar do avanço trazido por essa abordagem, por colocar em cena a 

possibilidade de “humanizar” esse momento, a autora ressaltou que grande parte dos idosos 

não queria ser informada sobre a proximidade da morte e nem das intervenções terapêuticas 

necessárias, e relatavam como mais importante a perspectiva de não sofrerem neste 

momento
151

. Esses dois exemplos reforçam o lugar cada vez mais desinvestido
152

 que a morte 

tem ocupado na contemporaneidade, em que se protela:  

a agonia e a morte mais que nunca para longe do olhar dos vivos e para os 

bastidores da vida normal nas sociedades mais desenvolvidas. Nunca antes 

as pessoas morreram tão silenciosa e higienicamente como hoje nessas 

sociedades, e nunca em condições tão propícias à solidão (ELIAS, 2001; 

p.97).  

A teoria social do desengajamento, desenvolvida no início da década de 1960 nos 

Estados Unidos por Elaine Cumming e Willian Henry (DOLL et al., 2007), chama a atenção 

para situações como essas, quando haveria um desinvestimento por parte do indivíduo no 

final da vida, que o prepararia para a morte. Esta referência entra em desuso juntamente com 

o desinvestimento da morte e das dificuldades vividas no processo de envelhecimento. Nas 

poucas vezes em que aparece, costuma ser citada como algo datado e ultrapassado. 

                                                             
151 Anotações realizadas a partir da apresentação realizada em 25 mai. 2012.   
152 O termo investimento em psicanálise refere-se a um conceito econômico, sobre um quantum de energia que 

circula entre o sujeito e o mundo (objetos).  
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Uma das críticas realizadas à teoria do desengajamento encontra-se no texto de 

Marcelo Salgado (1980), assistente social, tendo sido responsável pela formalização da 

programação do SESC-SP voltado para a “terceira idade”, como apontado no capítulo 

anterior. Considera-a “falha e dúbia”, como uma forma encontrada para justificar “a retirada 

progressiva de pessoas envelhecidas do sistema social a que pertencem” (p.73). E retoma a 

“atividade” como a “mais antiga proposta para uma proveitosa condução do envelhecimento 

humano, concebida que foi pelos filósofos da Grécia Antiga” (p.76). 

Segundo Katz (2000), as críticas à teoria do desengajamento na década de 1980 

acabaram por consolidar a teoria da atividade, desenvolvida pelos americanos Robert 

Havighurst e Ruth Albrech, tanto no campo gerontológico, quanto no senso comum. Entre os 

fatores levantados está a associação presente neste conceito entre a vida e as noções de 

criatividade, ocupação, saúde e mobilidade. A atividade se manterá no campo sob a forma do 

conceito “envelhecimento bem-sucedido”, igualmente desenvolvido por Havighurst. Assim, o 

desinvestimento e a perspectiva da morte – física, social, psicológica, religiosa – ficaram fora 

do alcance, condenados moralmente: 

A posição ativa emergiu como a fórmula vencedora para o problema da 

adequação, enquanto a teoria do desengajamento foi retirada do campo 

gerontológico e condenada por defender que o desengajamento das 

atividades ao longo da vida pode ter certas vantagens (KATZ, 2000, p.3)
153

.      

A associação entre “atividade” e bem-estar parece tão óbvia, que seu questionamento, 

como ironizou Katz (2000), seria considerado uma heresia. Este autor não especificou 

exatamente sobre o “envelhecimento ativo”, tendo escrito o artigo Busy bodies, sobre a 

exigência da atividade na velhice, no mesmo período em que o conceito foi desenvolvido. O 

autor abordou como os discursos profissionais sobre a “atividade” são postulados a partir de 

uma positividade em contraposição a aspectos negativos que costumam ser vinculadas à 

velhice, como a dependência, a doença e a solidão.  

Não há, contudo, clareza sobre o que é considerado “atividade”, apenas a divulgação 

de sua positividade e importância. Assim, como definir se uma proposta se enquadra num 

                                                             
153 Tradução nossa de: “The activity position emerged as the winning formula to the problem of adjustment, 

while disengagement theory was drummed out of the gerontological field and condemned for advocating that 

disengagement from lifelong activities could have certain advantages”  
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modelo de atividade? Assistir televisão
154

, ler jornal, tirar uma soneca, fazer crochê ou ainda 

sair para beber devem ser avaliadas como ativas ou passivas? Todas as atividades são aceitas 

ou há aquelas que devem ser abdicadas? O caso da idosa apresentado anteriormente no 

capítulo 3, que pagava para os homens irem à sua casa onde consumiam bebidas alcoólicas, 

anuncia uma expectativa específica de “atividade” não correspondente à moralidade dos 

profissionais, da família, dos vizinhos... A positividade, assim como a atividade, nesse e em 

outros episódios, só podem ser entendidas como valores morais.   

Numa tentativa de identificar as principais representações sobre “atividade” que 

costumam fazer parte do discurso geriátrico-gerontológico
155

, Katz (2000) delimita três 

noções que costumam ser apresentadas, ora separadamente, ora em conjunto: como 

movimento físico, como propósito de interesses cotidianos e como participação social. 

Cultivar uma “vida ativa”, por exemplo, é um dos aspectos já apresentados pelo orador 

romano Marco Túlio Cícero (106-44 A.C.) no livro Saber envelhecer, considerado um texto 

otimista de defesa da velhice, e referência importante para alguns protagonistas do campo
156

. 

Para mantê-la, o autor atribui: a sociabilidade, a “ascendência sobre os familiares até o último 

suspiro”, o discernimento, a sabedoria e os cuidados com o corpo (CÍCERO, 2010, p. 32). Faz 

parte da “vida ativa” evitar os excessos e manter a sobriedade e, apesar de fazer uma distinção 

entre a velhice e a doença, sugere que os cuidados sejam similares:  

É preciso resistir à velhice e combater seus inconvenientes à força de 

cuidados; é preciso lutar contra ela como se luta contra a doença; conservar 

a saúde, praticar exercícios apropriados, comer e beber para recompor as 

forças sem arruiná-las. Mas não basta estar atento ao corpo; é preciso ainda 

mais ocupar-se do espírito e da alma. Ambos, com efeito, se arriscam ser 

extintos pela velhice como a chama de uma lâmpada privada de óleo 

(CÍCERO, 2010, p.31, grifo nosso). 

                                                             
154 Não querer mais assistir TV, costuma ser indicado como um sinal de gravidade em alguns diagnósticos, 

quando o sujeito já não investe mais em pequenas tarefas que lhe eram cotidianas, o que nos faz pensar na 

importância da consideração desses afazeres domésticos.   
155 Katz (1996, 2000) tende a considerar essas duas especialidades como parte de um único discurso 

gerontológico.   
156 Nelson Rodrigues, em uma entrevista a Otto Lara Rezende na TV Globo em 1977, em que os dois jornalistas 

discutem sobre sabedoria, juventude e velhice, diz: “Só conheço um sujeito que elogiasse a velhice: sou eu!”. 

Otto Lara o interrompe: “Pelo amor de Deus! Olha aqui, nós não temos tempo para eu trazer aqui uma vasta 

bibliografia, mas vou me permitir apenas uma: Cícero! Ele escreveu um tratado sobre a velhice”. Nelson 

Rodrigues surpreso pergunta: “Contra a velhice?”. E Otto: “A favor da velhice!”. Disponível em: 

<http://youtu.be/bg6CTwVwsss> Acesso em 25 fev. 2014. 

http://youtu.be/bg6CTwVwsss
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O texto de Cícero pode ser considerado como um precursor das ideias que se 

apresentaram no início do século XX, como foi visto em Metchnikoff (1903) e Pauchet 

(1932), e ainda se mantém atual quando defende um certo, e específico, estilo de vida a ser 

seguido para se evitar a velhice. O “envelhecimento ativo”, do mesmo modo, sob a forma de 

um discurso científico, defende que o indivíduo adote atitudes “saudáveis” como a melhor 

forma de evitar a incapacidade funcional; com a diferença que também demanda 

responsabilidade dos governos, que devem definir e oferecer maneiras para tornar viável a 

opção por um modo de vida saudável às suas populações.  

A aproximação ao discurso preventivista, como visto anteriormente, também se 

apresenta na noção de “atividade” como um elemento a ser mantido e estimulado pelo 

indivíduo na velhice. O manter-se ativo se associa a um estilo de vida desejável, não só 

referente a si mesmo, mas como uma responsabilização em relação aos outros, pois esta noção 

passa a ser considerada como um dos requisitos esperados de um bom cidadão. 

Nesse sentido, não se pode deixar de apontar o quanto a noção de risco tem sido 

preconizada como uma importante justificativa para a defesa da atividade junto aos idosos, 

como uma possibilidade de evitar a dependência e a fragilidade (KAUFMAN, 1994; 

TALARSKY, 1998; KATZ, 2000; LEIBING, 2005). Kaufman (1994) chamou a atenção para 

o processo em que o dado estatístico, apesar de tratar-se de uma probabilidade de ocorrência, 

de um ou mais fenômenos, entre um grupo específico de pessoas, deixou de ser uma 

informação de uma coletividade para virar um atributo individual: o risco de fragilização entre 

a população idosa passa a ser considerada como uma característica presente em todos os 

idosos. Se o risco se encontra no indivíduo, este deve ser o principal responsável pelo cuidado 

de si, visando evitar algo que lhe é definido previamente como inerente (DEBERT, 1999; 

LINS DE BARROS, 2004).  

As técnicas de rejuvenescimento, as cirurgias, as diversas intervenções e a própria 

medicalização na velhice (DEBERT, 2010; KAUFMAN; SHIM; RUSS, 2004, ESTES; 

BINNEY, 1989) são recursos cada vez mais disponibilizados para a manutenção não apenas 

da saúde, mas também da atividade. O “envelhecimento ativo” (representante de um discurso 

preventivista) e a biomedicalização, assim, não se excluem, mas se complementam. Ambos 

corroboram para um mesmo projeto de gestão sobre a saúde e sobre a vida.  
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O caso de P. é exemplar dessa situação. Com 90 anos, esse senhor chega ao 

consultório por indicação de uma cunhada que fazia análise. Num primeiro momento diz não 

saber o que estava fazendo ali, pois não achava que tinha exatamente alguma coisa para tratar 

naquele espaço. Havia realizado recentemente uma cirurgia invasiva na coluna, indicada 

como necessária após ter “esgotado” outros tratamentos. O pós-operatório foi acompanhado 

pela realização de diversas fisioterapias e aulas de pilates que P. assumiu e realizava 

disciplinarmente; também diminuiu para raras ocasiões o consumo de álcool. Mesmo com 

dificuldades na marcha, caminhava de 3 a 4 dias por semana por mais de 40 minutos. As 

atividades físicas, a sobriedade, os medicamentos e a cirurgia apareciam com um mesmo grau 

de importância. Como um bom paciente, P. respondia adequadamente àquilo que esperavam 

dele, com a perspectiva de retomar a vida que tinha antes, marcada por um pouco mais de 

agilidade e independência.     

Numa sessão P. diz estar cansado e que ficava receoso em dizer para sua cuidadora e 

seus familiares que não queria andar tantas vezes por semana, apesar de considerar importante 

manter o ritmo de atividade. Comento que naquele mês houve temperaturas recordes na 

cidade, o que devia ter intensificado o seu cansaço. P. então diz num sobressalto: E eu tenho 

90 anos! Não tenho mais o mesmo pique, não?! A exclamação acompanhada da interrogação, 

não somente questionava uma posição da analista, como abriu a possibilidade de dizer sobre 

diversos conflitos cotidianos, como aquilo que ele esperava de si mesmo, a expectativa de 

voltar a viver uma normalidade prometida com a cirurgia (que apesar dos seus esforços 

passou a identificá-la como algo improvável) e seu esforço em não frustrar as pessoas que o 

acompanhavam e o estimulavam nesses projetos. Refrear a intensidade das atividades que 

exercia era expresso pelo temor à passividade, que o configuraria como um desistente e 

fracassado, em suas palavras. Na sessão seguinte diz: quero me manter ativo, mas tem o 

corpo, a cabeça e a idade, não dá para ter tudo.  

Também destoando da tentativa de positivação da velhice, o diretor de teatro Antunes 

Filho apresenta uma fala antagônica. Pouco antes de completar 80 anos ele relata numa 

entrevista: “A pior coisa do mundo é você envelhecer, eu odeio. [...] Tem pessoas que dizem 

assim: é bom ser velho. Eu detesto quem fala isso. É mentira, é falácia” (FILHO, 2009). Essa 

fala, próxima ao desabafo, só parece possível de ser anunciada por pessoas que não temem o 

patrulhamento que cerca o tema do envelhecimento atualmente.  
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A melhor idade não diz respeito a todos e mesmo que muitas pessoas se descubram 

com maiores conquistas nessa fase da vida isso não isenta ninguém de se deparar com as 

mudanças decorrentes da idade, quaisquer que elas sejam. Por outro lado, a consideração 

dessa dificuldade não implica necessariamente em acomodamento ou inatividade, como 

continua o próprio Antunes: “Quero continuar no jogo [...]. E, agora, quando me olho no 

espelho... Chato, não é? Você começa a envelhecer e não gosta. Eu vejo uma triste figura 

lutando contra uma figura vibrante dentro de mim. Um contraste. A idade e o moleque” 

(FILHO, 2009).  

Na mesma publicação da entrevista de Antunes Filho, comentários da escritora Lygia 

Fagundes Telles e da cantora Elza Soares, aparentemente discrepantes, revelam como é 

impossível ser impassível frente ao próprio envelhecimento. Elza Soares fala sobre o seu 

maior inimigo (o espelho): “Eu olho, vejo aquele estado de calamidade pública, corro para o 

médico e já vou me deitando”. Diz repetidamente para si mesma: “My name is now”. Já Lygia 

Fagundes Telles comenta: “Não gosto de envelhecer, não tem nenhuma compensação, mas 

para você não envelhecer tem de morrer jovem; eu não queria morrer jovem. É uma questão 

da vida, não adianta arrancar os cabelos”. E cita Olavo Bilac em um tom hilariante: “Imortal é 

quem não tem onde cair morto!”.  

Além de resituar a idealização da noção de atividade com o avançar da idade e das 

limitações que começam a ser apresentadas, essas frases também remetem a um tema caro à 

psicanálise, sobre as posições ativa e passiva, usualmente referidas ao masculino e ao 

feminino, respectivamente. Entendidas a partir de seu aspecto relacional, a característica ativa 

não é necessariamente melhor que a passiva, pois são considerados modos distintos de relação 

com os objetos. O feminino, por exemplo, marcado por um fim passivo, não corresponde à 

passividade, e envolve muito trabalho psíquico
157

. Uma das leituras possíveis do texto 

freudiano sobre o fim de análise corresponde, justamente, à superação da polaridade entre 

essas posições, havendo uma abertura do sujeito em circular entre elas, sem se definir por 

nenhum desses dois lados, de forma a reconhecer aquilo que não se tem ou não se pode ter 

(FREUD, 1937).  

                                                             
157 Não por acaso, a palavra “trabalho” é uma das mais recorrentes no texto freudiano. 
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No campo do envelhecimento, em oposição à “atividade” encontra-se a fragilidade, a 

dependência, a incapacidade
158

. A nítida valorização de quem é, ou se mantém ativo mantém 

polarizadas essas noções, desvalorizando quem não está à altura desses ideais. Ao definir e 

estimular a “atividade” como um fim em si mesma, ou ainda como uma doxa, entendida como 

“um conjunto de crenças que não precisam sequer ser enunciadas, que existem por si 

mesmas” (BOURDIEU, 2002, p.25), o discurso geriátrico-gerontológico transformou a 

vulnerabilidade humana em um fracasso anunciado.  

 

 

4.5. Fragilidade  

 

É preciso pagar os erros passados. Colhereis no outomno o que houverdes semeado 

na primavera e no verão.  

As perdas de velocidade, os desarranjos de motor e do magneto, o rompimento dos 

canaes conductores de essência e de óleo, os erros de direcção, as quedas verticaes 

e as descidas precipitadas, são, a maior parte das vezes, a consequencia do mau 

cuidado e de uma vida defeituosa (PAUCHET, 1932, p.36). 

O trecho de Victor Pauchet acima exposto não poderia ser mais direto. Sua abordagem 

parece ter sido inspirada no pensamento mecanicista, muito presente no final do século XIX e 

começo do século XX. A ideia de que uma máquina poderia ter sua utilidade prolongada por 

meio de práticas sistemáticas e de manutenção preventiva foi aplicada analogamente aos seres 

humanos, cuja vida útil, entendida como vida ativa, poderia ser alcançada por meio de 

práticas higienistas e preventivas.  

Representante do discurso preventivista do início do século, Pauchet (1932) relaciona 

as alterações ocorridas no processo de envelhecimento a uma vida mal cuidada e “defeituosa” 

traçada pelo indivíduo. Atualmente, a culpabilização pelos “erros” cometidos não se apresenta 

declaradamente dessa forma, mas, ao contrário, se evidencia por discursos que pregam a 

positividade em suas proposições. A defesa por uma única polaridade – positiva, ativa, 

                                                             
158 Outras polaridades presentes no campo do envelhecimento: produtividade e improdutividade; capacidade e 

incapacidade; debilidade e autonomia e dependência e independência (KAUFMAN, 1994; KATZ, 2000). 
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independente, capaz, feliz – confirma a existência de seus opostos como significados que 

precisam ser recusados e destinados a ficar fora do campo associativo
159

.  

Na psicanálise, a recusa é uma das defesas mais limitantes para o sujeito, por restringir 

a possibilidade de circulação das representações e do afeto que incomodam e ameaçam o 

psiquismo. Da mesma forma, ao privilegiar apenas a positividade, esse tipo de discurso 

condena à invisibilidade tudo aquilo que não corresponde ao esperado, como a própria velhice 

e as implicações inerentes ao processo de envelhecimento. A força desse discurso não isenta 

nem mesmo os protagonistas do campo do envelhecimento, que mesmo críticos a essas 

determinações, se apresentaram em alguns momentos, durante o contato estabelecido na 

pesquisa, constrangidos pelas dificuldades que enfrentavam com a própria velhice.  

Num dos casos, um dos pioneiros entrevistado convivia com uma doença crônica, que 

limitava a realização de certas atividades cotidianas, e em diversos momentos na entrevista 

justificou-a como um erro, por esta enfermidade estar diretamente associada a hábitos e 

comportamentos condenados pelo discurso da “qualidade de vida”. Também explicou 

repetidamente sobre o fato de ter ido morar junto a sua família, como se esta nova situação 

caracterizasse um fracasso de sua independência. Apesar da fragilidade e desses 

acontecimentos que ocorreram contra a sua vontade, ele continuava trabalhando e não 

deixava de ocupar o lugar de protagonismo que lhe cabia.  

A permanência ou não no ambiente profissional se apresentou como um importante 

dilema enfrentado tanto pelos idosos protagonistas, como para seus colegas e instituições. 

Essa questão apareceu de forma emblemática com uma das protagonistas, considerada 

pioneira na constituição do campo. Ao ligar para a instituição para agendar a entrevista, 

converso com uma de suas colegas, também referida como uma protagonista, que diz para 

entrevistá-la logo, pois já está apresentando sérios problemas cognitivos. Também 

recomendou que o contato fosse intermediado pela secretária, que havia ficado responsável 

por lembrá-la de todos os seus afazeres, pois seus esquecimentos aumentavam 

consideravelmente, não conseguindo mais, segundo essa colega, ter discernimento de prazos 

e até mesmo da função que ali exercia. Na ocasião da entrevista, essa protagonista ainda 

mantinha um vínculo empregatício e frequentava diariamente o serviço que ajudou a 

constituir.  

                                                             
159 A recusa aqui se refere ao conceito psicanalítico. Sobre isso ver nota 3, capítulo1.  
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Além do contato com a secretária, também liguei para a própria protagonista, 

buscando estabelecer um contato direto, tendo sido muita receptiva. No dia da entrevista, ela 

se encontrava no local e no horário combinado, mas não se lembrava do compromisso 

marcado e nem da ligação. Apesar de muito prestativa e afetiva, foi um encontro muito difícil 

de sustentar, onde as perguntas presentes no roteiro cederam rapidamente lugar à condução de 

uma conversa livre, com esparsas participações da minha parte. Muitas vezes de maneira 

confusa e fragmentada, contou histórias de sua vida, privilegiando momentos em que abdicou 

de projetos familiares para dedicar-se ao mundo do trabalho, que não se restringia apenas à 

gerontologia. O trabalho talvez fosse o ponto de maior importância naquele momento para 

ela, em que sua presença institucional era tida como uma problemática não falada, mas vivida 

por todos.  

Por se tratar de um serviço ligado à geriatria e à gerontologia e pelo vínculo afetivo 

com ela estabelecido, seus colegas tinham muitos receios sobre como conduzir essa situação, 

principalmente a propósito de serem ou não diretos sobre considerarem cada vez mais 

inviável sua participação em reuniões e na condução das atividades que ainda realizava. O 

momento da entrevista, inclusive, foi agendado pela secretária no mesmo horário da principal 

reunião mensal da equipe, como uma forma de aproveitar a ocasião para ocupá-la com outra 

tarefa
160

. Esta protagonista reconhece o incômodo do grupo e o anúncio de seu afastamento 

próximo, que pode ser visto na seguinte fala: Se alguém quiser mudar alguma coisa... eu 

espero que eles não pensem que eu preciso sair. A esta menção lhe pergunto: sair?, tentando 

ampliar o assunto, mas ela imediatamente passa a discorrer sobre outra coisa. 

Dois anos após entrevistá-la conversei com outra de suas colegas – igualmente uma 

protagonista do campo – sobre como ela estava. Disse que havia se aposentado alguns meses 

depois de nosso encontro e com a intensificação do processo demencial passou a ser tutelada 

pela família, que impedia o contato, mesmo com as pessoas mais íntimas. Entendia essa 

barreira como uma forma de evitar a exposição da fragilidade, numa tentativa de manter a 

imagem do que ela havia sido, e relata algumas das dificuldades enfrentadas nesse processo:  

Nós seguramos por muito tempo que a instituição assumisse uma atuação 

humanista em relação a ela, que sempre falava que uma pessoa devia 

reconhecer o momento de retirada, mas na hora não conseguiu. Não 

                                                             
160 Soube dessa configuração apenas na hora. Uma de suas colegas, que intermediou o contato, colocou para ela 

que a entrevista era um momento de prestígio: seu percurso era tão importante que havia estudantes interessados 

em escutá-la. O que, de fato, não deixava de ser uma verdade.  
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conseguia sair. [...] Nem todo mundo entendia essa situação e a gente tinha 

que lidar com quem vinha reclamar que havia pago [pelo serviço] e não 

queriam saber da história dela, da importância dela  (gerontóloga).  

O dilema se intensifica por se tratar de uma protagonista, na contramão do mercado, 

que tende a afastar seus funcionários mais velhos, num processo de substituição por pessoas 

mais novas que, de acordo com o padrão típico do sistema econômico vigente, supostamente 

teriam melhor desempenho. Vale mencionar que este tipo de pensamento se assemelha ao 

conceito de “obsolescência programada”
161

 para bens e serviços, na qual a obsolescência não 

significa perda das funções, mas a sua retirada do mercado pela introdução programada de 

outras versões com funções teoricamente melhoradas. Os trabalhadores também estariam 

sujeitos a esta noção de obsolescência, sendo substituídos à medida que envelhecem, de modo 

a ativar ou manter o dinamismo das empresas e instituições. Tal ideia não é exclusiva do 

universo empresarial, vide, por exemplo, a aposentadoria compulsória aos 70 anos nas 

universidades públicas, período em que muitos profissionais estariam no auge da sua 

capacidade produtiva.  

Nas instituições geriátricas e gerontológicas, foram relatados outros casos de 

funcionários idosos que são mantidos pela idade e não necessariamente pelo exercício de suas 

funções. Por outro lado, no congresso regional da SBGG em 2011, um dos pioneiros do 

campo, também entrevistado nesta pesquisa, não foi convidado nem para falar e nem como 

membro especial da entidade. Os funcionários da instituição onde esse protagonista-idoso 

trabalhava, sendo ele um de seus fundadores, se organizaram para dividir o pagamento da sua 

inscrição e hospedagem, pois entenderam que, além dele ter poucas condições financeiras de 

fazê-lo, era uma maneira de homenageá-lo em seu próprio campo. Esta situação específica 

acabou se transformando numa pauta da reunião da SBGG ao final desse congresso, onde 

alguns membros mais jovens (da “terceira geração”) sugeriram que certos protagonistas 

deveriam ser considerados como convidados de honra.   

O envelhecimento dos personagens do campo é um aspecto pouco abordado na 

literatura geriátrica-gerontológica, e uma das raras citações é apresentada por Tomiko Born 

(2011), no artigo Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velha? Dez anos depois, em que 

                                                             
161 “Entenda o que é obsolescência programada”. In Instituto Brasileiro de defesa do consumidor. Disponível em: 

<http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/entenda-o-que-e-obsolescencia-programada> Acesso em: 02 

mar. 2014. 

http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/entenda-o-que-e-obsolescencia-programada
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discorre sobre a importância de se pensar no futuro e na própria velhice
162

, considerando a 

imprevisibilidade desse processo: 

Dentro de alguns meses ingressarei no grupo de octogenários, [...]. Continuo 

com boa saúde e procuro manter-me ativa física, social e mentalmente, na 

esperança de poder chegar aos noventa, se possível, gozando bastante 

independência e autonomia. Mas o bom senso recomenda que devo pensar e 

tomar algumas providências para o futuro e não esperar que um dia, de 

repente, eu não possa mais cuidar de mim mesma (p.4).   

Entre as providências a serem tomadas, ela cita a inclusão de “um testamento em vida 

(living will)”, onde explicita seu desejo de saber sobre um eventual diagnóstico de doença 

incurável e “que os médicos responsáveis devem evitar tomar medidas heroicas” para salvá-

la. Pede para ser informada especificamente em relação à doença de Alzheimer: “para eu 

poder tomar decisões importantes sobre a minha vida e planejar como e onde ser cuidada 

quando a doença se agravar” (p.4). Segue discorrendo sobre questões bioéticas que envolvem 

o cuidado de si e o cuidado realizado por outras pessoas, e a dificuldade cada vez mais 

significativa das famílias cuidarem de seus idosos. O que mais chama atenção em seu texto, 

no entanto, é o relato da situação vivida por uma protagonista, que recebeu o diagnóstico de 

Alzheimer e passou a ser cuidada pela família: 

No início de 2011, as amigas de uma das pioneiras da gerontologia no Brasil 

testemunharam as dificuldades que seus filhos enfrentavam para continuar a 

cuidar dela em seu domicílio, o que motivou a procura de uma instituição de 

longa permanência para idosos (ILPI) que garantisse atendimento de 

qualidade e fosse acessível financeiramente. Eu, que fui sua colega como 

professora de gerontologia social e sei de seu empenho para envelhecer com 

saúde – mantendo hábitos saudáveis, rotina de exercícios físicos e 

contribuição ao INSS no limite máximo, a fim de garantir uma 

aposentadoria segura –, não posso deixar de revoltar-me com sua sina. À 

semelhança de todas as pessoas que se aposentam pelo INSS com mais de 

um salário mínimo, [...] em poucos anos, sua aposentadoria, mesmo com o 

acréscimo da pensão proveniente do falecimento do marido, tornou-se 

insuficiente para cobrir os gastos com os cuidados que passou a necessitar 

(p.7-8).  

Além da presença de uma enfermidade incapacitante, Born (2011) aborda as 

dificuldades de manutenção da vida envolvendo tantos cuidados, quando a pessoa já não pode 

                                                             
162 Importante mencionar que a autora define como “as velhices”, enfatizando as diferenças que cada idade pode 

apresentar: um idoso de 60 anos e outro de 90 necessitam de atenções diferentes.  
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mais decidir sobre si mesma. A impossibilidade da família de cuidá-la e os altos custos 

decorrentes da terceirização desse tipo de função somam-se na imbricada rede de suporte de 

quem envelhece com demanda de cuidados específicos. A dependência dos outros é 

apresentada igualmente na impossibilidade de arcar financeiramente com os custos pela 

atenção recebida.  

Outros casos semelhantes foram relatados durante a pesquisa, com protagonistas 

apresentando estados senis avançados
163

. A expectativa de que esses importantes personagens 

tenham um envelhecimento “bem-sucedido”, “saudável”, “ativo”, “produtivo”, a partir de 

uma ascese pessoal, reflete aquilo que se espera do expert, que, além de se divulgar como um 

bom profissional, deve vender (e viver) uma imagem de sucesso pessoal, coerente com a sua 

atuação (DELEUZE, 1992).  

A imposição – pela positividade – de modelos tão ativos e produtivos reforça uma 

dificuldade humana em lidar com as perdas, que passam a ser renegadas (ou recusadas) a um 

luto impossível. Não por acaso, alguns psicanalistas têm se referido à demência como um 

processo também defensivo diante de um permanente estado depressivo na velhice 

(PÉRUCHON; THOMÉ-RENAULT, 1992; MESSY, 1993; GOLDFARB, 2004; MUCIDA, 

2009).  

Essa não é uma situação exclusiva desses protagonistas. Os casos aqui referidos 

evidenciam questões enfrentadas pelos idosos em geral, especialmente entre aqueles que 

contam com mais de 80 anos e que deixam de se enquadrar, em algum momento, nas 

representações da “terceira idade”. A fragilidade e a vulnerabilidade – como condição humana 

e inerente ao processo de envelhecimento – aparecem como o avesso da atividade, mesmo que 

a pessoa se mantenha “ativa” e continue exercendo suas funções sociais. 

A fragilidade e o cuidado foram alçados a temas relevantes no campo do 

envelhecimento na última década, com pesquisadores de diversas disciplinas voltando seus 

interesses à institucionalização, aos cuidadores, ao cuidado de si, à violência, às questões 

decorrentes da coabitação intergeracional, à propensão ao desenvolvimento de diversas 

enfermidades, aos acidentes, ao risco de quedas e suas implicações, entre outros. As recentes 

                                                             
163 Um caso considerado clássico refere-se a Robert Havighurst, criador da teoria da atividade e do conceito de 

“envelhecimento bem-sucedido”, que morreu com a doença de Alzheimer (disponível em: <http://en.wikipedia. 

org/wiki/Robert_J._Havighurst> Acesso em: 10 mar. 2014). Como disse Rosangela Mota, sobre as expectativas 

sociais, jamais se espera de “um estudioso da área que seja vítima de seu próprio objeto de estudo” 

(comunicação pessoal). 
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associações de cuidadores de idosos
164

 e a discussão em torno do projeto de lei que visa 

regulamentar esta profissão (PL 284/2011), ainda não aprovado no momento em que estava 

sendo encerrada esta tese, apontam o crescimento da demanda por uma atenção específica à 

situação de dependência na velhice. Este projeto de lei instituiria, entre outros pontos, quais 

seriam as funções dos cuidadores de idosos, seus limites, seus direitos e o currículo mínimo 

para formação. 

Em 2013, é divulgada a “Declaração do Rio”, que leva o seguinte título: “Além da 

prevenção e tratamento: desenvolvendo uma cultura do cuidado em resposta à revolução da 

longevidade”
165

, documento produzido durante o VII Congresso de Geriatria e Gerontologia 

do Rio de Janeiro e apresentado pelo então presidente do Centro Internacional de 

Longevidade, Alexandre Kalache. À semelhança do programa do “envelhecimento ativo”, 

esse texto mantém a abordagem centrada nos direitos humanos, mas volta sua atenção aos 

cuidados exigidos pelos longevos. O texto abaixo resume a proposta e a perspectiva presente 

nessa declaração: 

Ainda que muitas [pessoas com idade avançada] levem uma vida ativa, um 

número cada vez maior exigirá cuidados para incapacidades produzidas por 

doenças que não podem ser curadas. [...] Muito foi conseguido em termos 

de prevenção e tratamento; entretanto, para se acompanhar a revolução da 

longevidade há um imperativo que se impõe: o desenvolvimento de uma 

cultura de cuidado que seja sustentável, economicamente viável, feita com 

compaixão, e universal (DECLARAÇÃO DO RIO, 2013, p.2).  

Segundo uma protagonista, esta declaração, responde a um movimento inovador 

dentro do campo do envelhecimento:  

Foi uma oportunidade de falar: ‘Olha, não estamos só falando de 

envelhecimento ativo para quem envelhece bem, nós estamos falando de 

envelhecimento ativo para quem envelhece mal, está dependente, estamos 

falando em finitude, em dignidade’. Não dá só para pensar na terceira 

idade que está na rua, nas aulas no SESC, temos que pensar na quarta 

idade, temos que pensar nas pessoas asiladas em péssimas condições, e 

pessoas que não tem cuidador (médica). 

                                                             
164 A Associação de Cuidadores de Idosos da região metropolitana de São Paulo (ACIRMESP) realizou a 

cerimônia de posse de seu Conselho Diretivo no dia 16 de junho de 2012 (divulgação institucional).  
165 Centro Internacional de Longevidade, 17 out. 2013. Disponível em: <http://www.sbgg.org.br/cms/wp-

content/uploads/2013/11/RIO-DECLARATION-Portuguese-FINAL.pdf> Acesso em: 14 mar. 14. 
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Não se trata, no entanto, de um documento inovador, os profissionais que trabalham 

diretamente com idosos nos serviços de saúde, nas instituições asilares e nos abrigos têm 

contato constante com a velhice fragilizada, dependente ou incapacitante
166

, da mesma forma 

que muitos idosos e seus familiares. Esta problemática também tem sido abordada por 

diversos pesquisadores, de diversas disciplinas, incluindo as epidemiológicas (CAMARANO, 

2004; RAMOS, 2003; NERI; GUARIENTO, 2011), que já indicavam a associação da 

longevidade e sua demanda de cuidados. O próprio SESC-SP, que tem suas ações voltadas 

prioritariamente para os “idosos ativos”, organizou um seminário sobre fragilidade em 2006 

com o intuito de se aproximar teoricamente das questões que seus funcionários enfrentam no 

cotidiano, pela presença de idosos cada vez mais velhos que solicitam novas estruturas e 

atenções diferenciadas.  

O movimento chamado “cultura do cuidado”, assim, busca se firmar no campo do 

envelhecimento ao tratar como novidade um tema já existente e abordado por outros 

personagens. Se por um lado a visibilidade deste discurso pode ampliar as representações 

sobre a dependência na velhice e suas necessidades específicas, por outro, a declaração ainda 

mantém idealizado um modelo de atendimento baseado na “compaixão”, como aquilo que 

deve mover o cuidado. Este aspecto reforça o lugar hierarquizado que se estabelece nas 

relações de cuidado, em que o cuidador ou o profissional justificam suas ações pela devoção 

ou pela dádiva. Com tanto a oferecer – até mesmo seu esgotamento – esse discurso se 

aproxima da caridade quando institui o idoso como aquele que deve receber sem 

questionamentos. A mesma problemática foi observada no modelo de atenção na área da 

saúde, em que o saber também se encontra em apenas um dos lados: o do profissional 

(BARBIERI, 2008).  

Essas e outras questões intrínsecas à relação que se estabelece no cuidado ainda 

precisam ser mais problematizadas, para que os idosos possam receber cuidados sem que se 

tornem dependentes ou assujeitados pelo suposto excesso de amor do outro. O filme 

Intocáveis coloca em cena alguns desses pontos, a partir da história da relação entre Phillipe, 

                                                             
166 Não há consenso nas pesquisas geriátricas e gerontológicas sobre as definições destas condições na velhice 

(BORIM et al., 2011), sendo elas aqui referidas, propositadamente, de forma abrangente. Cabe ressaltar que 

desde a década de1980, segundo Borim et al. (2011), a fragilidade não era definida, por ser entendida como uma 

condição do envelhecimento. Em 2001, um grupo de pesquisadores americanos, coordenado por Linda Fried, 

publicaram um artigo em que definia a fragilidade como uma síndrome composta por cinco variáveis passíveis 

de mensuração: perda de peso, fadiga ligada ao diagnóstico de depressivo, diminuição da força de preensão, 

baixo nível de atividade física e diminuição da marcha (DUARTE, 2009).   
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um homem que fica tetraplégico após um acidente e seu cuidador, Driss, um imigrante recém-

saído da prisão e sem formação para a tarefa. Phillipe, justifica sua escolha por um 

funcionário fora dos padrões: “Ele não tem a mínima compaixão por mim”. Por outro lado, a 

cena de uma das cuidadoras escovando de qualquer jeito os cabelos de Anna, personagem no 

filme Amor, que se encontra permanentemente deitada na cama e com alta dependência, evoca 

os abusos e destratos que podem permear este tipo de relação, em que o desprezo pelo velho e 

pela velhice se transveste em uma pretensa piedade caridosa.  

O medo da dependência e de ficar submetido a um outro, estranho ou familiar, é um 

dos temas mais recorrentes nos atendimentos de idosos de várias idades, sendo mais temido 

que a própria morte. Pequenas (ou não tão pequenas) mudanças cotidianas, como deixar de 

dirigir, passar a tomar certos medicamentos, usar bengalas, aceitar uma empregada doméstica 

semanal tendem a ser consideradas como importantes destituições.  

Essas questões estiveram presentes em todo o atendimento de L., uma senhora de 82 

anos. A demanda pelo acompanhamento terapêutico apareceu inicialmente pelo medo de tirar 

seu carro da garagem, atividade que tinha como corriqueira até então. Algumas fragilidades 

físicas, que passam a ficar mais evidentes após uma cirurgia de apêndice, amedrontam seus 

filhos, que para lhe poupar retiravam aos poucos as atividades cotidianas que ainda fazia 

questão de realizar, como as compras no supermercado. Relatava também outros medos e 

desejos, como não querer depender financeiramente de seus filhos, poder dirigir caso 

acontecesse algo ao seu marido, que apresentava uma situação de fragilidade maior (física e 

psíquica) e manter os almoços que realizava todos os domingos com sua família.  

Seu medo maior, dizia, não era morrer, mas ficar dependente e dar trabalho para os 

outros. Durante o acompanhamento chegou a buscar alternativas de atendimentos públicos 

para não solicitar ajuda financeira para seus filhos, situação que acabou abrindo um espaço de 

conversas na família, em que algumas dessas questões puderam ser colocadas em cena. Foi 

ficando evidente para todos ali o aumento da fragilidade e da dificuldade na realização de 

certas tarefas, mas isso ainda não implicava dependência, de forma que ela colocava como 

importante a manutenção, de forma adaptada, das atividades que lhe cabiam. Em relação ao 

supermercado, por exemplo, manteve-se responsável pelas compras, mas começou a pedir que 

estas fossem entregues em sua casa, entre outros rearranjos. A questão que permeou todo esse 

atendimento, e que representa um dos dilemas aqui apresentados, dizia: Como aceitar o 
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cuidado sem se tornar dependente do outro? Pergunta que pode ser desdobrada aos 

profissionais: Como cuidar sem tornar o outro dependente? 

A atual concomitância entre os discursos que ora pregam a atividade, ora o cuidado, 

nem sempre significa uma articulação entre os mesmos. Como se viu até então, prevalece uma 

polarização das noções e discursos, em que a atividade e suas representações positivas, 

sobressaem à fragilidade e à dependência, tidas não somente como negativas mas 

principalmente como uma condição de submissão do idoso ao outro.  
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Positivação da Vida e Negação da Fragilidade 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Positivação da vida e negação da fragilidade 

Desde a segunda metade do século XX, um grande esforço tem sido realizado por 

profissionais brasileiros para que a velhice e o envelhecimento fossem reconhecidos como 

assuntos relevantes para a sociedade. Nesse percurso, algumas instituições tiveram papel 

fundamental na constituição e na divulgação de saberes e práticas organizados nas 

especialidades da geriatria e da gerontologia. Outras disciplinas, entidades e atores, no 

entanto, também contribuíram para a formação de um território mais amplo, compreendido 

neste trabalho pela noção de Campo do Envelhecimento. 

 Referido ao conceito de campo social de Pierre Bourdieu (1994), esta abordagem 

possibilitou uma aproximação das relações e conflitos existentes entre esses saberes e 

práticas, evidenciados pelos movimentos dissidentes nas instituições geriátricas-

gerontológicas, pelas disputas por prestígio, competência e autoria de conceitos e discursos e 

pela presença de acadêmicos, políticos, artistas e outros profissionais que contribuem com 

novos olhares, mesmo não tendo a velhice e o envelhecimento como principais objetos de 

trabalho. Marcado por uma variedade de modos de atuação e produção de conhecimento, em 

particular pelo desenvolvimento de teorias acadêmicas e métodos de trabalho, pela prática 

clínica e institucional e pela militância política, para citar os mais presentes, tornou-se 

imprescindível discutir como os conceitos científicos são apresentados e reelaborados nos 

discursos, e como esses discursos se fazem presentes, orientando e informando as práticas 

cotidianas nesse campo.  

 O discurso geriátrico-gerontológico, com forte influência da área da saúde, aparece 

como hegemônico, sendo encampado não somente por geriatras, gerontólogos e suas 

instituições, mas também pelos diversos profissionais da saúde, que se afirmam no campo do 

envelhecimento a partir da atividade clínica. A “interdisciplinaridade” e a noção de 

“biopsicossocial” surgem como referências centrais para lidar com a heterogeneidade de 

abordagens e disciplinas, sem que, no entanto, consigam de fato efetivá-las como alternativas 

à predominância do modelo biomédico de atendimento.  

 Contrariamente à concepção de uma interdisciplinaridade, que pressupõe o 

estabelecimento de diálogos, a partir do encontro entre posições diferentes e do 
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reconhecimento do outro como alteridade (SARTI, 2003c), foi identificada uma tentativa de 

homogeneização dentro do campo do envelhecimento, em que as distintas referências acabam 

sendo diluídas num discurso unívoco, o geriátrico-gerontológico. Manter as diferenças 

implica, certamente, tensões e conflitos e não se trata, contudo, de buscar resolvê-los com 

medidas normativas e apaziguadoras, mas de sustentar a tensão, em toda a sua intensidade. A 

intensidade, nesse caso, não se refere apenas àquilo que é despertado pelo encontro: as 

dificuldades em lidar com a inexorabilidade do tempo e a impossibilidade de um controle 

efetivo do processo de envelhecimento colocam a velhice como um importante analisador das 

relações e das estratégias sociais nesse campo.  

Se por um lado novas imagens e representações da velhice passam a ser cada vez mais 

difundidas na sociedade, ampliando novas possibilidades de se viver este momento da vida, 

por outro, ainda se fazem presentes diversas e contínuas tentativas de valorizá-la, reafirmando 

seu caráter estigmatizado dentro do próprio campo. Um desses esforços se deu pela tentativa 

de dissociar a velhice da doença. O conceito de capacidade funcional é representativo dessa 

intenção, ao privilegiar a manutenção da autonomia dos indivíduos na realização de suas 

atividades diárias, independentemente da presença de doenças crônicas (RAMOS, 2003, 

2009, 2011). Ao focar na funcionalidade, este conceito se aproxima da discussão proposta por 

Canguilhem (2007), para quem o “normal” não significa ausência de doença e o “estar 

doente” relaciona-se a uma mudança qualitativa na vida cotidiana.  

A fragilização do corpo como uma condição inerente ao processo de envelhecimento, 

em que o corpo – envelhecido – reage diferentemente ao ambiente e às enfermidades, no 

entanto, se confunde com o processo de adoecimento, dificultando essas empreitadas. A 

fragilidade foi tratada de forma ambígua pelos anatomistas e fisiologistas durante a Revolução 

Científica, nome dado ao período compreendido pelos séculos XVI e XVIII, em que são 

firmados os conceitos, as metodologias e as instituições fundadoras da ciência moderna, 

quando passa a se processar uma nova maneira de se olhar e se relacionar com a natureza 

(HENRY, 1998; LINS DE BARROS, H., 1998; BERLINCK, 2007ab). Ciência e medicina, 

desde então, se veem confundidas, sendo muitas vezes referidas como sinônimos, com a 

segunda pensada como protótipo da primeira. A “ciência” passará a ser considerada como o 

grande eixo de sustentação da produção de sentido em nossa sociedade ao associar o saber 

“científico” à “verdade” (CAMARGO JUNIOR, 2003). 
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Desde então, a doença passará a ser considerada categoria central para a biomedicina 

(CANGUILHEM, 2007; LE BRETON, 2006; ROHDEN, 2001; CAMARGO JR, 2003). O 

trabalho de Marie-François Bichat (1771-1802) é considerado representativo desta concepção, 

ao conceber a vida como pequenas mortes. Essa noção será reforçada com o aprimoramento 

das pesquisas celulares no fim do século XIX e o advento da biologia molecular em meados 

do século XX, que contribuíram para uma abordagem do envelhecimento como uma doença 

progressiva associada à degeneração celular observada nos microscópios (FOUCAULT, 

1998; KATZ, 1996; GROISMAN, 2002). Mas será Jean-Martin Charcot (1825-1893) quem 

definirá, como um problema metodológico, a dificuldade em identificar, cientificamente, o 

que seriam as doenças da velhice e as doenças na velhice, ao compreender o envelhecimento 

tanto como uma diminuição da funcionalidade quanto um conjunto especial de doenças 

degenerativas (KATZ, 1996).  

A geriatria e a gerontologia são concebidas nesse momento e, desde então, a 

ambiguidade presente na definição de seus objetos de intervenção se constituirá como uma 

das dificuldades enfrentadas por essas especialidades. A prevenção será defendida como a 

principal estratégia de ação diante da impossibilidade de cura da velhice e mesmo das doenças 

crônicas recorrentes nesta fase da vida. Esta concepção encontra-se presente nos textos de 

Élie Metchnikoff e Victor Pauchet, representantes do discurso científico e médico do início do 

século XX, quando a velhice passa a ser concebida como uma doençab a ser evitada, já que 

não se pode curá-la. A luta contra a velhice, enunciação recorrente entre esses autores, tornar-

se-ia possível desde que seguidas as orientações higienistas, discurso que posteriormente seria 

reproduzido pela medicina preventiva. A educação sobre higiene física e mental propunha 

uma ação sobre os determinantes dos comportamentos desregrados: ao controlá-los se evitaria 

o adoecimento e, por conseguinte, possibilitaria o prolongamento da vida.  

A releitura do trabalho de Sergio Arouca (2003), neste sentido, permitiu analisar o 

discurso geriátrico-gerontológico como herdeiro do discurso higienista e preventivista 

presentes desde o início dessas especialidades. A aproximação entre esses discursos pode ser 

considerada uma solução de compromisso, ou uma negociação necessária, para lidar com o 

problema que se criou quando a fragilidade passou a ser concebida como enfermidade e não 

como condição humana. A ausência da perspectiva de cura para a velhice, assim, situa a 

medicina e a ciência num lugar de impotência, contrário ao espírito desbravador e potente que 
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as alimentam, evidenciando um sentimento de castração para o humano, quando as perdas – 

mesmo que não incapacitantes – são inevitáveis.  

O “envelhecimento ativo”, principal discurso geriátrico-gerontológico contemporâneo, 

reatualiza as prescrições higienistas ao focar sua atenção na saúde, e não na doença. A 

prevenção e a promoção devem ser conduzidas pelos indivíduos, desde tenra idade, de modo a 

proporcionar uma melhor qualidade de vida, com menos custos para o Estado e as famílias. 

Reafirma-se, assim, a ideia de “reprivatização da velhice”, desenvolvida por Guita Grin 

Debert (1999), em que o sucesso ou o fracasso do processo de envelhecimento cabe aos 

próprios indivíduos. A diferença é que o discurso normativo do “envelhecimento ativo” se faz 

presente em seus aspectos positivos, em que a “atividade”, a saúde e a vida se veem como 

sinônimos.    

Não é por acaso que as representações presentes nos termos maioridade, melhor idade, 

maturidade, futuridade, além da terceira (e também da quarta) idade são declaradamente 

usadas em oposição à velhice, numa tentativa de qualificar positivamente essa fase da vida. O 

“envelhecimento ativo”, juntamente com os conceitos de “envelhecimento saudável”, 

“envelhecimento positivo” e “envelhecimento bem-sucedido” são expressões equivalentes, 

nas quais a adjetivação com forte significação positiva procura agregar valor ao seu 

substantivo, numa tentativa de neutralizar a sua significação tida como negativa.  

Foucault (1998) definiu a biopolítica ou o biopoder como uma forma de gestão e de 

controle sobre as vidas das pessoas, não mais do soberano, que detinha o poder sobre a vida 

ou a morte de seus súditos, mas justamente por afirmativas sobre como proceder, como viver 

para se alcançar o bem-estar esperado. O modo como o discurso biomédico passou a ser 

concebido na sociedade ocidental oficializou-o como a grande autoridade a gerir a vida em 

seu sentido mais básico: o biológico. A intenção é garantir a vida a todo custo, a partir do 

cuidado dos processos biológicos e da otimização da vida. Como observou Pelbart (2013), 

esse poder investe na vida e não na morte, que passa a ser cada vez mais anônima e 

insignificante. Esta postura leva à produção de sobreviventes, como contrapartida ao 

desinvestimento da morte.  

É inevitável não associarmos a política de manutenção da vida às imagens de idosos 

altamente dependentes vivendo em unidades de terapia intensiva, em hospitais, em 

instituições asilares ou em suas residências. Ou no processo demencial, em que parece se 
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instaurar não um processo de vida, mas de sobrevida, como se o luto não pudesse ocorrer e a 

pessoa se enveredasse numa vida sem memória, sem passado, sem futuro e sem sentido. A 

vida como um valor supremo, independentemente da qualidade de vida, faz parte de um 

pensamento hegemônico, cujas origens perdem-se no tempo, mas que orienta a prática e a 

ética dos profissionais da saúde, como evidencia o juramento hipocrático. O “envelhecimento 

ativo” é afinado com essa orientação, talvez de uma forma exacerbada, ao não reconhecer as 

limitações a que os seres vivos estão sujeitos.  

Se a morte é desinvestida de sentido, a velhice e o envelhecimento vêm sendo cada 

vez mais objetos de ações e intervenções, como uma fase da vida propícia a novas 

experiências, desde que seja vivida ativa e positivamente. As intervenções cirúrgicas, as 

prescrições medicamentosas e os diversos procedimentos realizados no corpo, cada vez mais 

disponíveis, somam-se às indicações preventivistas sobre como se deve viver: além de tratar 

ou postergar o aparecimento de doenças, com vistas a preservar uma maior autonomia durante 

o processo de envelhecimento, essas intervenções passam a servir como uma forma de evitar, 

negar ou recusar as questões inerentes à velhice. 

O discurso geriátrico-gerontológico, ao positivar a velhice, tendo o “envelhecimento 

ativo” como seu maior representante, mostrou-se eficiente em redemarcar seu campo de ação, 

ao tentar abraçar toda a experiência sobre o envelhecer humano. Vale mencionar que a 

indústria farmacêutica e de alimentos voltada para a medicina veterinária, já aderiu a esse 

discurso, comercializando produtos específicos para animais velhos ou sêniors. Além disso, 

observa-se um crescimento vigoroso do mercado de suplementos alimentares e vitamínicos, 

assim como de diversas modalidades de práticas corporais, supostamente voltados para o 

prolongamento da vida ativa. Todos eles repetem, ainda que não de forma explícita, uma ideia 

cara ao “envelhecimento ativo”, qual seja, de que a saúde e a vida dependem exclusivamente 

das decisões que os indivíduos tomam para o cuidado de si próprios.  

Assim, a luta contra a velhice na atualidade se apresenta justamente pela defesa da 

atividade como uma de suas mais importantes positividades, que deve ser mantida, estimulada 

ou conquistada na vida das pessoas. Contudo, ao exacerbar a atividade como um bem maior, o 

“envelhecimento ativo” reforça e intensifica as diversas polaridades presentes no campo do 

envelhecimento – capacidade e incapacidade, independência e dependência, atividade e 
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inatividade, saúde e doença –, renegando a uma falha moral tudo aquilo que não corresponde 

a uma positividade.  

A intensa valorização de um dos lados da polaridade – positivo e ativo – acabou por 

confirmar a existência de seus opostos – a fragilidade, a dependência e a incapacidade – como 

aquilo que deve ser evitado e recusado. Nesse sentido, o “envelhecimento ativo” recriou, em 

outros termos, uma nova normalidade a ser seguida, a “atividade”, distanciando-se do 

conceito de capacidade funcional, por não conseguir romper com os pressupostos normativos 

implícitos nas noções tradicionais de normalidade e patologia, nas quais se baseia a 

biomedicina.  

A força desse discurso não isenta nem mesmo os protagonistas pioneiros do campo do 

envelhecimento. Ainda que críticos a essas determinações, apresentaram-se em alguns 

momentos durante o contato estabelecido na pesquisa, constrangidos pelas dificuldades que 

enfrentavam com a própria velhice. Ao tentarem se encaixar num modelo inatingível de 

velhice, em que a fragilidade seja suplantada pela atividade, estes profissionais anunciam 

quão árdua é a tarefa de quem trabalha com estes temas. Não por acaso, são os idosos 

atendidos que anunciam um distanciamento desses discursos, como nos casos relatados neste 

trabalho, representados na fala do idoso de 90 anos que se diz cansado do excesso de 

atividades que lhe receitam. A recusa em escutar a fragilidade dos idosos se encontra 

preponderantemente nos discursos profissionais.  

As falas dos idosos que contribuíram para esta pesquisa, assim como os comentários 

de pessoas de fora do campo do envelhecimento, como atores e literatos, tão caros e tão 

familiares, podem soar ameaçadores por apontarem a dificuldade humana de enfrentar a 

velhice, de lidar com as perdas irreversíveis, como a incapacitação física e a própria morte, 

além do terrível medo de se tornarem dependentes de outras pessoas, conhecidas ou não. Ao 

medo da dependência se agrega o terror de deixar de ser sujeito. Estas questões se encontram 

atualmente acentuadas pela valorização da juventude e do vigor físico como valores 

prevalentes na sociedade, amplamente difundidos pela mídia, pela publicidade e pelos 

próprios profissionais do campo.  

Certamente, a negação ou o silenciamento daquilo que não é considerado positivo não 

facilitam o lidar com o envelhecimento, ao contrário, negar ou recusar a fragilidade como 

uma condição intrínseca do ser humano, somente reforça aquilo que se pretende evitar. 
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Assim, é necessário intensificar os debates sobre as relações que se estabelecem no cuidado, 

com vistas a gerar novos entendimentos e práticas que devolvam ao idoso sua condição de 

sujeito.  

Não se trata de enquadrar a velhice nem como a melhor, nem como a pior idade, mas 

de entendê-la como uma fase da vida na qual a fragilidade e a vulnerabilidade estão sempre 

presentes como uma sombra aterrorizante, que a vida ativa não consegue dissipar. Ao mesmo 

tempo, a presença da fragilidade não é um impeditivo para uma vida com atividades 

significativas. Trata-se, portanto, de sair da armadilha colocada por uma falsa dicotomia – ser 

ou não ser frágil, ser ou não ser ativo – para uma compreensão mais abrangente do processo 

de envelhecimento que considere que ambas fazem parte da vida.  
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Anexo 1 

Roteiro de entrevista geral  

 

Nome:  

Atuação profissional: 

Data de nascimento: 

Formação acadêmica: 

 

- Quando você se interessou pelo tema do envelhecimento? Conte um pouco sobre o seu percurso 

profissional e pessoal sobre o interesse na área.  

- Como foi o início do seu trabalho? Havia outras pessoas trabalhando, quais eram as orientações 

gerais e específicas do seu campo de trabalho sobre o envelhecimento?  

- Alguém marcou seu aprendizado nesta área? E hoje, quem você considera como referência? 

- O que existia na época em que você começou? Quem já desenvolvia trabalhos na área? O que 

faziam?  

- Houve alguma leitura / algum texto que te marcou? 

- Como você definiria a velhice? E o envelhecimento? 

- O que você acha que mudou em relação à atenção dada ao envelhecimento hoje e quando você 

começou?  

- O que levou a mudança na visibilidade dada à velhice no Brasil? Em que momento ocorre esta 

mudança?  

- Como você tem pensado o seu processo de envelhecimento?  

- Qual a relação da indústria farmacêutica no desenvolvimento do campo?  

- Como você entende a relação entre a geriatria e a gerontologia no Brasil?  

- Qual a sua opinião sobre a graduação de gerontologia? 

- Como você se define no campo? 
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Anexo 2 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Título do projeto: A geriatria e a gerontologia no Brasil: a construção de discursos e práticas 

sobre a velhice  
 

 O objetivo geral deste estudo visa identificar historicamente, por meio de revisão 

bibliográfica, análise de literatura especializada brasileira e depoimentos, a construção do 

conceito de “velhice” a partir da sua relação com as concepções de “saúde” e “doença”; e 

problematizar como este discurso está intrinsecamente presente no cuidado realizado aos idosos 
por profissionais da saúde. 

 

 Parte da investigação consiste na realização de entrevistas individuais com profissionais, 
considerados por seus pares como protagonistas na área do envelhecimento, que serão 

agendadas previamente com aqueles que concordarem em participar. Estas serão gravadas e 

posteriormente transcritas.  
 

 Não há benefício direto para o participante, pois se trata de estudo qualitativo que visa analisar a 

construção da concepção de “velhice” na área da saúde.  

 
 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora, Natália Alves Barbieri, pode ser 

encontrada no endereço Rua Borges Lagoa, 1341 2° andar ou pelo telefone 5571-5000  r.205. Se 
você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 

5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 

 
 É garantida a você: 

 

 a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu trabalho na instituição;  

 

 o direito de confidencialidade: As informações obtidas serão analisadas somente 
pelo pesquisador, não sendo divulgado a identificação de nenhum participante, 

estando garantida a privacidade e anonimato dos profissionais envolvidos;   

 

 o direito de ser mantido atualizado e informado sobre os resultados da pesquisa em 
todas as suas fases. 

 

 Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação.  

 

 O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o estudo “A geriatria e a gerontologia no Brasil: a construção de discursos e 

práticas sobre a velhice”.  

  
Eu discuti com Natália Alves Barbieri sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo. 

 
 

 

 
------------------------------------- 

Assinatura do participante                                           Data ___/___/___ 

 
 

 

 

 
(Somente para o responsável do projeto) 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
profissional ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

------------------------------------- 
Assinatura do responsável pelo estudo               Data ___/___/___ 

 

 
 

  

 


