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EDITORIAL

Estamos apresentando o quarto número da revista Estudos

Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, edição anual de 2002. Ainda
não foi possível, neste ano, a passagem da periodicidade para semestral.
Esperamos que isto aconteça em 2003.

Embora com alguns percalços operacionais refletindo ainda as
consequências da última greve das universidades federais este número
segue a orientação geral da revista apresentando artigos e um relato de
experiência dentro de uma preocupação com a interdisciplinariedade.
Continuamos buscando intercambio de idéias com autores ligadas tanto
à UFRGS, quanto à outras instituições de ensino e pesquisa. A tradição
de apresentarmos artigos de autores de outros estados e de outros países
mais uma vez está presente.

A temática da mulher idosa é a tônica deste número. Está presente
no artigo de Cármen Délia Sanchez Salgado, gerontóloga portoriquenha,
que parte da constatação da desigualdade de gênero da população idosa
mundial para discutir questões como a discriminação, a gerontofobia, a
pobreza, a solidão e mudanças e perdas físicas. O sociólogo francês
Atmane Aggoun discute aspectos da migração de mulheres Kabyles
(África) que residem na França, como elas se integram à sociedade fran-
cesa e qual a relação que estabelecem com seu pais de origem. A ques-
tão feminina sob o olhar da psicologia é encontrada no artigo das psicó-
logas Denise Prehn e Flora Bojunga Mattos que buscam relações entre a
mulher ter tido ou não um trabalhado remunerado e a maneira como
encaram a velhice atualmente ou não.

A preocupação com a educação do idoso se faz presente através
de dois textos que discutem experiências uma no nordeste e outra no sul
do Brasil. O primeiro destes foi desenvolvido no sul da Bahia pela
pedagoga Raimunda Silva d’Alencar e apresenta a preocupação da edu-
cação para preparar as pessoas para um mundo em aceleradas mudan-
ças. O segundo é um relato da experiência das enfermeiras Emiliane
Nogueira de Souza e Salete Gabiotto Lago enquanto alunas do curso de
Licenciatura em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande
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do Sul, na cidade de Porto Alegre, relatam o trabalho de discussão de
questões relativas à saúde na terceira idade.

A representação social do envelhecimento e a qualidade de vida
de um grupo de idosos é abordada por profissionais da Universidade
Federal de Viçosa, Minas Gerais. É um artigo escrito por quatro profis-
sionais: enfermeira, bacharel em jornalismo, bacharel em ciências eco-
nômicas e médica veterinária e psicóloga.

A saúde do idoso, mais especificamente questões da demência tipo
Alzheimer e a necessidade de desafios do cuidar no novo milênio é a
preocupação da enfermeira Marlene Teda Pelzer da Universidade Fede-
ral de Rio Grande – Rio Grande do Sul. A autora discute a importância
de um corpo de conhecimentos da universidade brasileira para fazer frente
à complexa dinâmica de cuidados do idosos no processo de demência.

O artigo de Regina Duarte Benevides de Barros e Adriana Miranda
de Castro, da Universidade Federal Fluminense discute a categoria ter-
ceira idade a partir de alguns autores importantes no campo da Geronto-
logia estabelecendo um diálogo com Foucault, Deleuze e Guattari. Argui
a “proveniência do “novo velho” enquanto alvo de um conjunto de prá-
ticas e saberes que o objetivam sob o nome de terceira idade” e proble-
matizam as “contingências sócio-históricas de sua produção”.

A produção de um quarto número da nossa revista só foi possível
pela colaboração e pelo esforço de muitas pessoas. Além da equipe dire-
tamente ligada à revista, cabe destacar primeiramente os vários autores
que submeteram seus artigos e os consultores que dentro do procedi-
mento de avaliação cega os analisaram. Inestimável o apoio  do Progra-
ma de Editoração de Periódicos da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, sem o qual não poderíamos fazer frente aos custos.

Esperamos que a leitura de Estudos Interdisciplinares sobre o En-
velhecimento provoque indagações sobre o pensar e o agir em relação à
temática.  Que estas indagações se traduzam em ações e novas reflexões
que poderão alimentar os próximos números desta e de outras publica-
ções que tratem do envelhecimento.

Sergio Antonio Carlos

Editor


