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RESUMO 

A presente tese trata das categorias de desenvolvimento da identidade existencial 

na terceira idade e das categorias mediadoras do Estado e da universidade. Investiga a 

possibilidade de se constituir a gestao social de uma identidade humana auto-expressiva na 

velhice por meio de estudos teOricos corn autores e de analise de proferimentos de velhos e 

de profissionais envolvidos corn as questaes gerontologicas. 

A tese pretende enriquecer o conhecimento sobre a identidade existencial da 

terceira idade atraves das categorias da sabedoria, intimidade e sentido na vida e sobre as 

mediacties sociais e culturais atraves das categorias do Estado e da universidade. Pretende 

ainda compreender as implicacoes das instituicOes na construcao de estrategias eficazes para 

a producao da expressividade human na terceira idade. Como desdobramento o trabalho 

visa suscitar novas parcerias para o encaminhamento cultural e social das questOes que 

envolvem a gestao da longevidade, despertando uma visibilidade renovada do 

envelhecimento e da velhice atraves das conclusOes e das proposicaes que apontem para 

expressivas representaciies sobre a periodizacao da velhice. 

A investigacao justifica-se pelo fato de haver uma significativa mudanca no perfil 

demografico mundial. A diferenca entre a base e o vertice da piramide populacional esta 

dirninuindo, o que significa que teremos para breve aproximadamente um quarto da 

populacao corn mais de sessenta anos. Surge urn novo acontecimento populacional e 

pessoal que solicita a mudanca de convencoes para a construcao de categorias da identidade 

e de mediacties do Estado e da universidade pelas quais os mais velhos possam encaminhar 

o sentido na vida e assim resolver sua crise existencial e a sociedade ter como aperfeicoar a 

justica a eles devida. A tese pretende chegar a algumas definicaes mais claras sobre as 

representacOes sobre a identidade que se altera corn o advento da velhice e sobre as 

tarefas do Estado e da universidade diante desta questa°. De modo especial busca-se 



produzir conhecimentos e atitudes que venham contribuir para a gestao solidaria das idades, 

verificando-se as mediacOes do Estado, da universidade e das parcerias sociais necessarias 

para a construcao dos meios de desenvolvimento da vida em toda sua extensao. 

A investigacao desenvolve-se em tres etapas distintas e relacionadas. 

Na etapa I sao analisadas as concepcOes da identidade existencial na terceira idade 

corn base em diversos autores o que permite selecionar as categorias referentes da 

sabedoria, intimidade e sentido na vida e as categorias referentes do Estado e da 

universidade na perspectiva de urn discurso advocatOrio. Compreende a fundamentacao 

te6rica relativa a identidade existencial da terceira idade da vida adulta e as 

responsabilidades do Estado e da universidade nas acOes e esclarecimentos a respeito da 

longevidade e sua implicacoes culturais e sociais. 

Na etapa II sao analisados os proferimentos de idosos e de gerontOlogos para a 

construcao de categorias substanciais, aprofundando-se e contextualizando-se as categorias 

referentes da identidade no envelhecimento (sabedoria, intimidade e sentido na vida) e das 

mediacOes do Estado e da universidade. 

Na etapa III sac) explicitadas as definicOes conclusivas do estudo e seu 

desdobramento em proposicoes com vistas a gestao social do envelhecimento e da velhice. 

A investigacao se desenvolve a luz da teoria da Nab comunicativa. Ela se ancora 

numa metodologia dialogica e qualitativa e na analise dos documentos produzidos por 

velhos e por profissionais da area de gerontologia. 

Na analise de documentos faz-se uso de categorias referentes, selecionadas corn 

base nas observaceies do autor e nas leituras de pensadores envolvidos na questao do 

desenvolvimento. Faz-se tambem uso de categorias conceituais inspirada a luz da teoria 

comunicativa e de categorias substanciais construidas no processo de analise dos 

proferimentos dos mais velhos para desvelamento da sua identidade a partir da sabedoria, 

intimidade e sentido na vida e dos proferimentos dos profissionais de gerontologia para o 

desvelamento das mediacOes do Estado e da universidade. Os proferimentos dos mais 

velhos, para a revelacao da identidade, e de profissionais, para a revelacao do Estado e 

da universidade, sao considerados suficientes para designar significados uma vez que 
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consistentes e representativos de um contexto socioistorico. Resumidamente pode-se dizer 

que a metodologia da investigacao sobre a identidade existencial na terceira idade e sobre as 

mediacOes do Estado e da universidade abarca fontes diversas, faz use de categorias 

referentes, conceituais e substanciais e de procedimentos de analise de conteudo. As fontes 

sao constituidas de textos de autores, de texto legal. de textos de idosos e de profissionais. 

As categorias referentes sao constituidas pela sabedoria, intimidade e sentido na vida. para 

revelacao da identidade existencial, e pelo Estado e a universidade, para revelacao das 

mediaceies. As categorias conceituais que iluminam o olhar da investigacao ancoraram-se 

principios da teoria da acao comunicativa. As categorias substanciais foram reveladas no 

processo da investigacao sob os contornos das categorias referentes já mencionadas. 

Os resultados demonstram que existe a possibilidade de urn potencial de 

desenvolvimento real expresso na sabedoria, intimidade e sentido na vida. Pela analise dos 

proferimentos dos idosos foram construidas categorias substanciais, delineando-se novas 

perspectivas para o desenvolvimento. A sabedoria contribui para com o desenvolvimento 

enquanto se manifesta em diferentes graus pela individualidade do entendimento, por sua 

operacionalidade e pela manifestacao da maturidade. 0 desenvolvimento manifesta-se pela 

intimidade ao se revelar em encantamento, em densidade afetiva e em valorizacao da vida. 

O desenvolvimento, pelo sentido na vida, é consubstanciado significativamente pela fe, 

pelas mediacOes institucionais ao mesmo tempo que o sentido na vida regula o potencial de 

desenvolvimento e a auto-realizacao. Demonstram ainda os resultados da analise dos 

proferimentos que a solidariedade dos mais velhos e suas aprendizagens no ciclo de vida 

anterior sao categorias que consubstanciam tanto a sabedoria como a intimidade e o sentido 

na vida e, por conseqUencia, o desenvolvimento na terceira idade. A analise revelou, 

finalmente, a categoria substancial dos protestos pelos quais sao reveladas as suas 

necessidades e pelos quais sao recomendados que se iniciem os projetos de uma politica 

social. 

Os resultados sobre as mediacOes do Estado e da universidade revelam, nesta 

investigacao, que o centro de toda atencao deve centrar-se no mundo-da-vida dos mais 

velhos. Isso significa que o Estado deve aprimorar a sensibilidade em relacao ao bem-estar 

social e afastar-se ainda mais dos costumes de uma legislacdo e administracdo 
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centralizadoras. Significa tambem que a universidade, para ser responsavel em relacao as 

demandas do enveihecimento e da velhice, deve se tornar critica face aos preconceitos 

diante de um periodo que solicita esclarecimentos e visibilidade expressiva. Ambos os 

espacos sociais, Estado e universidade, possuem a responsabilidade de novos discursos corn 

vistas a uma releitura cultural e um conjunto de medidas legais e incentivadoras para a 

gestdo social do envelhecimento e da velhice. 

viii 



ABSTRACT 

This thesis deals with the development categories of the existential identity at the 

elderly age and of the mediating categories of the State and of the university. It investigates 

the possibility to constitute the social management of a self-expressive human identity at old 

age by means of theoretical studies with authors and utterance analysis of elderly people and 

practitioners involved in gerontological questions. 

This thesis intends to enrich the knowledge about existential identity of the elderly 

age through the categories of wisdom, intimacy and life sense and about the social and 

cultural mediations through the categories of the State and the university. It also intends to 

understand the implications of the institutions of efficacious strategies for the production of 

human expressivity at the elderly age. As an unfolding, the work aims at raising new 

partnerships for the cultural and social submission of the issues which involve longevity, 

awakening a renewed view of getting old and old age through the conclusions of the 

propositions which point to expressive representations about the periodization of old age. 

The investigation is justified by the fact that there is a meaningful change in the 

world demographic profile. The difference between the base and the top of the populational 

pyramid is decreasing, which means that shortly we will have one fourth of the population 

over sixty years of age. A new populational and personal event is arising which asks for a 

change of conventions for the building of categories of identity and mediations between the 

State and the university by which the older ones may submit the meaning in life and thus 

solve their existential crisis and that society may have a way to improve justice which is due 

to them. The thesis intends to arrive at some clearer definitions on the representations about 

identity which changes with the advent of old age and about the tasks of the State and of 

the university before this issue. One seeks especially to produce knowledge and attitudes 

which may contribute to the solidary management of the ages, checking the mediations of 



the State, of the university and of the social partnerships necessary for the building of the 

means of development of life in its whole scope. 

The investigation is developed in three distinct and related steps. 

In step I one analyses the conceptions of existential identity at elderly age based on 

various authors, which permits to select the referent categories of wisdom, intimacy and 

meaning in life and the referent categories of the State and of the university in the 

perspective of an advocating speech. It comprises the theoretical fundamentals relative to 

the existential identity of the third age of adult life and to the responsibility of the State and 

of the university in the actions and clarifications about longevity and its cultural and social 

implications. 

In step II one analyzes the utterances of old people and of gerontologists for the 

building of substantial categories, deepening and contextualizing the referent categories of 

identity at the aging process (wisdom, intimacy and meaning of life) and of the mediations 

of the State and of the university. 

In step III one explicates the conclusive definitions of the study and its unfolding 

into propositions with the purpose of the social management of getting old and old age. 

The investigation is developed in the light of the theory of communicative action. It 

is held by a dialogical and qualitative methodology and by the analysis of documents 

produced by old people and by practitioners in the area of gerontology. 

In the document analysis, one uses referent categories based on observations of the 

author and readings of thinkers involved in the aging question. One also uses conceptual 

categories inspired by the communicative theory and by substantial categories built on the 

analysis process of utterances of the older ones for the unveiling of their identity departing 

from wisdom, intimacy and the meaning of life and from the utterances of gerontology 

practitioners for the unveiling of the State and of the university mediations. The utterances 

of the older ones for the unveiling of their identity, and of practitioners for the revelation of 

the State and of the university are considered sufficient to designate meanings since they are 

consistent and representative of a socio-historical context. In summary, one can say that the 

investigation methodology of existential identity at the elderly age about the mediations of 

the State and of the university embraces various sources, uses referent, conceptual and 



substantial categories and analyzes procedures of content. The sources consist of texts of 

authors, of a legal text, of texts of elderly people and of practitioners. The referent 

categories consist of wisdom, intimacy and meaning of life for the revelation of existential 

identity and, by the State and the university, for revelation of mediations. The conceptual 

categories which shed light on the investigation are based on principles of the theory of 

communicative action. The substantial categories have been revealed in the investigation 

process under the contours of the already mentioned referent categories. 

The results show that there is the possibility of a real development potential 

expressed in wisdom, intimacy and meaning of life. By the analysis of the utterances of old 

people, substantial categories have been built, delneating new perspectives for development. 

Wisdom contributes to development while it is manifested in different degrees by the 

individuality of understanding, by its operationality and by the manifestation of maturity. 

Development is manifested by intimacy as it veveals itself in charm, in affective density and 

in appreciation of life. Development, through meaning in life, is substantiated significantly 

by faith, by individual mediations at the same time as the meaning of life regulates 

development potential and self-accomplishment. The results of the utterance analysis also 

show that solidarity of the older ones and their learning in the cycle of their previous lives 

are categories that substantiate wisdom as well as intimacy and meaning of life and, 

consequently, development in elderly life. Finally, the analysis has revealed the substantial 

category of the protests by which their needs are revealed and by which one recommends 

that projects of a social policy be started. 

The outcomes about the mediations of State and university reveal in this 

investigation that the main attention must be centered in the life world of the older ones. 

That means that State must improve its sensibility concerning social well-being and turn 

away more from the customs of a centralizing legislation and management. It also means 

that the university, in order to be responsible with regard to the demand of getting old and 

old age, must become critical in view of the prejudices in a period which requires 

clarifications and expressive visibility. Both social spaces, State and university, are 

responsible for new discoveries regarding a cultural rereading and a set of legal and 

motivating measures for the social management of getting old and old age. 
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INTRODUcA0 

A presente tese trata das categorias de desenvolvimento da identidade existencial na 

terceira idade e das categorias mediadoras do Estado e da universidade, investigando a 

possibilidade de se constituir a gestao social de uma identidade humana auto-expressiva na 

velhice. Buscaram-se evidencias teOricas e praticas a luz de varias perspectivas teOricas e da 

andlise de proferimentos de idosos e de profissionais, sobre a identidade e as mediacOes 

corn o proposito de desvelar comunicativamente a condicdo humana no processo de 

envelhecimento e da velhice. 

0 sentido da liberdade humana compreende o afastamento de limites diante das 

perspectivas de desenvolvimento. Corn o advento da longevidade neste seculo, duns  

questoes fundamentais surgiram: a primeira esta vinculada ao conhecimento do potencial 

humano na velhice e suns possiveis expressoes a serem reveladas. 0 avanco da expectativa 

de vida saudavel suscitou perspectivas de desenvolvimento para a fase tardia do ciclo de 

vida, o que significa que o perfil biopsicossocial do ser humano passou a exigir novos 

enfoques culturais e sociais. Em conseqiiencia da longevidade, a personalidade transforma-

se e, como em todo o processo do desenvolvimento humano, tensionam-se as relacOes de 

poder em funcao das exigencias da periodizacdo dessa fase. Essa é a segunda questa° a ser 

considerada . 

0 Estado possui decisiva responsabilidade na promocao de normas e iniciativas 

eticas frente a longevidade. De outra parte, a universidade, como instituicao de 

desenvolvimento cultural, tido pode deixar de participar na construcao do conhecimento 

sobre a identidade humana no envelhecimento. 
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A investigacao sobre a identidade existencial na terceira idade e as mediaciies do 

Estado e da universidade centrou-se, portanto, sobre a possibilidade de o desenvolvimento 

estar inconcluso no instante que o ser human atinge sua ultima fase adulta. 

Tradicionalmente, e isso é observado especialmente nas praticas pedagOgicas, tem-

se como relevante a construcao formal do pensamento destinado as praticas de solucao de 

problemas voltadas para fins que envolvem sucesso na producao. Dessa forma, nao é 

costume perguntar-se sobre a possibilidade do aperfeicoamento subseqiiente do pensamento 

e de suas operaceies ou se ele apenas se reproduz indefinidamente da mesma maneira, em 

conteildo e forma. 

Nesta investigacao, analisou-se a questa() de o pensamento, na terceira idade da 

vida adulta, nao se concluir em proposicOes abstratas, compreendidas como esquemas de 

operacOes que se esgotam ao final da adolescencia. Acrescenta-se a esse estagio um 

conteado simplificador, pelo qual sao abstraidas operacCies de menor importancia para as 

questoes que exigem novas soluceies. De outra parte, o pensamento dos mais velhos pode 

aproximar-se mais generosamente dos interesses eticos referentes ao mundo-da-vida, 

apresentando relacOes afetivas selecionadas e enriquecidas pela experiencia. Isso leva a se 

pensar que a sabedoria ocorre em todos os niveis de pensamento e nao somente nas 

operacOes abstratas. 

Pode haver, portanto, a constatacao de um potencial de desenvolvimento 

mediado pela sabedoria e pela intimidade, em condicOes de oferecer ao individuo que 

envelhece novos parametros para o sentido na vida. Essa disposicao do desenvolvimento 

articula-se as interpretacoes culturais e sociais conferidas por dispositivos legais e 

institucionais, o que envolve a necessidade de mediacoes do Estado e da universidade, 

visando a novas interpretacoes sociais e culturais. Por conseqiiencia, outras instituicOes e 

institucidnalizacoes poderao assumir a responsabilidade de realizar intervencties expressivas 

para que sejam produzidos novos costumes e concepcoes a fim de se obter um perfil 

human mais expressivo para essa nova categoria social; tambem, possivelmente, novas 

perspectivas possam ser realcadas no processo de desenvolvimento durante todo o ciclo de 

vida. 

A investigacao partiu da suposicao de que existe urn potencial de desenvolvimento 

que deve ser explicitado corn o apoio do Estado e da universidade. Os mais velhos 

sozinhos nao conseguem descobrir nem realizar sua identidade; precisam de ulna sociedade 
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e de uma cultura solidarias e de estrategias para realizacao mais expressiva de sua 

identidade. Observaceies sobre o cotidiano tem revelado a existencia de sabedoria e de 

maior preocupaydo corn o mundo-da-vida quando do envelhecimento. Essas qualidades 

emergentes, corn o avanco da idade, podem conceder melhor destino humano aos mais 

velhos e ser meios de obtencao de sentido na vida. 0 que se pretendeu foi que essas e 

outras categorias de interpretacdo do desenvolvimento human° se desvelassem ainda mais 

no processo da investigacdo; que se compreendesse ainda melhor em que medida a 

categoria da universidade é capaz de mediar essa fase da vida e o Estado de promover 

relacoes de poder corn vistas a uma etica mais expressiva. Com  isso evidencia-se o interesse 

em se ouvir o mundo-da-vida para iluminar a construcao de costumes, criticando-se as 

distorcOes da lOgica da razao instrumental. 

A investigacdo se desenvolveu a luz da teoria da acao comunicativa e a sua validade 

se ancora na metodologia dialogica e qualitativamente produzida pela andlise dos 

documentos escritos por velhos e por profissionais da area de gerontologia. A teoria da 

acao comunicativa é proposta nesta investigacdo como demonstracao de confianca na razZlo 

humana enquanto capaz de avancar no conhecimento e na etica por meio de justificativas e 

argument° s postos em dialog°. 

Avaliou-se, nesta investigacao, a terceira idade como categoria social, que 

compreende uma populacao socialmente distinta, que traz caracteristicas diferenciadas e 

que, de diversas formas, se sente agredida corn as relacOes de violencia social e evidentes 

tracos de exclusao. No Ocidente, a logica da rafao instrumental orientou as ciencias no 

sentido de que dominassem a natureza e o homem, deixando de lado a reflexao sobre os 

resultados de sua dominacao. Pelos sistemas do poder politico e da economia, geraram-se 

hegemonias e excluseies, perdendo-se o bem-estar de grande parte dos individuos. A 

hegemonia dos jovens e dos adultos e o sistema politico e economic°, movidos pela logica 

da dominacao, inibem precocemente o desempenho social e psicologico daqueles com mais 

de sessenta anos. 

Muitos estudos apontam para a superacao do modelo deficitario do 

desenvolvimento mental na terceira idade, o qual esta baseado nas pesquisas comparativas 

destinadas a medir a inteligencia adulta. Essas afirmam haver perdas na qualidade do 

desempenho a medida em que se (Id envelhecimento (Lehr, 1980, p.55). Nesta investigacao, 

contudo, o entendimento da terceira idade da vida adulta assumido foi de que o modelo do 
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ciclo de vida compreende formas diferenciadas de desempenho mental para os diferentes 

estagios do desenvolvimento, sobretudo do desenvolvimento psicologico na veihice. As 

categorias do potencial de desenvolvimento e das formas de expressao intelectual e afetiva, 

caracterizadas pela sabedoria e intimidade, apontam para a possibilidade de perspectivas 

generosas na construcao da identidade na longevidade, apelando para a renovacao do 

estoque cultural e social mediador. Tematizou-se a identidade existencial resultante da 

interacao das construcOes sociais e das inclinacOes naturais das operaceies intelectuais e 

estados afetivos. A identidade existencial reflete a realidade humana particular, que pode ser 

mais ou menos expressiva, dependendo das condicoes mediadoras. Para a elaboracao de 

uma identidade expressiva, foram apresentadas suposiceies iniciais sobre a necessidade de 

sentido para a vida. que pode ser construido pela mediacao de conhecimentos e de relacOes 

sociais, cuja concretizacdo depende de instituicOes como a universidade e o Estado. Corn 

esse entendimento, a universidade, o Estado e outras instituicOes podem se transformar em 

meios constituidores de representaceies favoraveis a renovacao das condicOes culturais e 

sociais na existencia daqueles que envelhecem. 

Pretendeu-se, portanto, nesta investigacao, problematizar a identidade existencial 

dos mais velhos, deslocando-se o foco do desenvolvimento ideal da vida adulta, vigorosa e 

produtiva, para fronteiras mais largas. Tratou-se de problematizar as formas tradicionais da 

cultura e da sociedade para, mediante interlocutores sociais constituidos por velhos e 

profissionais da area de gerontologia, per em questa° o modelo obscuro e negativo imposto 

para a vida depois dos sessenta anos, apontando para instancias institucionais gestoras de 

uma expressiva identidade existencial. 

As suposiceies delta investigacao foram de que os mais velhos podem operar corn a 

realidade, relacionando-se corn a natureza, a cultura e a sociedade, selecionando respostas 

criativas em funcao da construcao de operaceies e contatos (sabedoria, intimidade); porem, 

para tanto necessitam de oportunidades mediadoras (sentido na vida) e de outras virtudes 

que sao promovidas pelas experiencias durante e no advento da velhice. Esse potencial de 

desenvolvimento nao a entendido dentro de uma visa° essencialista nem somente sob 

parametros do construtivismo social. A construcao da identidade sup& uma subjetividade 

expressa por falas e organizada em discurso, mas nab esta ai como uma foiha em branco. 

Entende-se, por isso, que a consistencia da identidade somente se realiza corn outorgas e 

recursos aprendidos e que o exercicio efetivo de seu potencial exige espacos sociais para a 
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arquitetura do ser humano que envelhece, ao mesmo tempo em que o sujeito e as 

comunidades podem se auto-referir na gestao do desenvolvimento. 

0 material teorico 	constitui-se em obras de autores que trataram do 

desenvolvimento humano e o empirico, em proferimentos dos mais velhos, para a 

elucidacao da identidade, e de profissionais de gerontologia, para desvelamento das 

mediacOes do Estado e da universidade. 

Parece oportuno, antes de serem abordadas as questOes especificas da investigacao, 

adentrar no prOprio fenomeno do envelhecimento como acontecimento social e suas 

implicacOes para tuna nova ordem social a ser atendida. 

As conquistas das areas biomedicas ensejaram, desde o final do seculo passado, uma 

significativa mudanca no perfil demografico mundial. A base da piramide, que antes 

apresentava uma populacao eminentemente jovem, vem se transformando, diminuindo a 

diferenca entre a base e o vertice, o que significa que teremos para breve aproximadamente 

urn quarto da populacao corn mais de sessenta anos. (Programa de Formacao em 

Gerontologia, p. 54) As implicacOes dessas transformacaes, se nao bem estudadas e 

socialmente consideradas, podem estabelecer conflitos e, mesmo, relacOes de violencia. 

A longevidade implica a possibilidade de a populacao nao permanecer muito tempo 

envelhecida, mas, sim, de levar mais tempo para enveihecer. Advem disso urn potencial 

biopsicossocial que pode acarretar urn prolongamento e, mesmo, um aperfeicoamente na 

condicao humana. A constituicao organica pode, mediante a longevidade, representar vigor 

fisico aos setenta anos, respostas afetivas e eroticas marcadas por densidades, inteligencia 

corn niveis de abstracao aperfeicoados e relacOes sociais corn potenciais ainda nao 

esgotados. A historia cultural, politica e educacional construiu suas teorias de interpretacao 

humana sobre ideias cujos conteAdos refletiam a hegemonia do ser humano adulto e tao 

somente voltado para a producao e a reproducao. As instituicoes contemplam, portanto, 

relacOes de ajustes sociais tendo em consideracao a brevidade da vida e interesses da razao 

instrumental. Corn todas essas mudancas, torna-se necessario uma nova concepcao da 

gestao social da identidade existencial por meio de uma periodizacao significativa da 

velhice. 

Isso significa que os conceitos em torno do ser humano carecem de 

interpretacOes condizentes com os potenciais emergentes na longevidade. Se houver 
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interesse em criar condicaes minimas de dialogo e emancipacao, os esclarecimentos 

culturais e sociais deverdo atualizar o estoque interpretativo da realidade do 

desenvolvimento e das leis e normas eticas, oportunizando justeza entre a quantidade dos 

anos e a qualidade a ser-Ihe impressa. 

Pretendeu-se avancar, corn a investigacao, na compreensao do envelhecimento e da 

velhice e em seas implicacOes sociais, buscando: 

- enriquecer o conhecimento sobre a identidade existencial da terceira idade e sobre 

as mediacoes sociais e culturais do Estado e da universidade, a Iuz de urn discurso 

advocatorio teorico e dos proferimentos dos idosos e dos profissionais de gerontologia; 

- ampliar as formas de compreensdo da identidade existencial dos mais velhos e das 

implicacOes sociais e culturais dessa emergente populacdo, pela construcao de categorias de 

desenvolvimento existencial e de categorias mediadoras na terceira idade; 

- compreender as implicacOes das instituicaes na construcao de estrategias eficazes 

para a producao da expressividade humana na terceira idade, suscitando novas parcerias 

para o encaminhamento cultural e social das questOes que envolvem a gestao da 

longevidade; 

- despertar tuna visibilidade renovada do envelhecimento e da velhice por meio de 

proposicoes que apontem para expressivas representacOes sobre a periodizacao expressiva 

da velhice. 

A tese foi desenvolvida em tres etapas distintas e relacionadas, assim constituidas: 

Etapa I - A identidade no envelhecimento e as mediaceies do Estado e da 

universidade na perspectiva do discurso comunicativo: perspectivas teoricas. 

Etapa II - A identidade no envelhecimento e as mediacoes a partir do Estado e da 

universidade na perspectiva do discurso comunicativo: perspectivas empiricas. 

Etapa III - Conclusiies e proposicaes politicas corn base na teoria comunicativa, nas 

perspectivas teoricas e empiricas da identidade existencial; corn base na sabedoria, 

intimidade e sentido na vida e nas perspectivas teoricas e empiricas do Estado e da 

universidade. 

A primeira etapa do estudo compreendeu a fimdamentacao teOrica relativa 

identidade existencial da terceira idade da vida adulta e as responsabilidades do Estado e da 



universidade nas acoes e esclarecimentos a respeito da longevidade e sua implicacoes 

culturais e sociais. A etapa constitui-se de quatro capitulos explicitados em seqUencia. 

0 primeiro capitulo apresenta reflexOes suscitadas por questOes da teoria da acao 

comunicativa e da terceira idade. Tais consideracoes convergiram para as categorias 

conceituais no transcurso de toda a tese e especialmente para a metodolouia da 

investigacao. 

No capitulo seguinte foram apresentados os fundamentos te6ricos para a 

compreensdo da identidade existencial na velhice, empreendendo-se urn dialogo edificante 

com urn nUmero expressivo de autores, nele se especificando melhor o objeto teorico . 

Nesse sentido, foram realizadas analises entrelacando e distinguindo proferimentos entre 

Vygotsky, Frankl, Baltes, Carstensen e outros autores. 0 discurso advocatorio apresenta-

se, no capitulo, como uma forma de expressao da teoria da acao comunicativa. 

No terceiro sao tematizadas questOes do Estado e da universidade frente as questhes 

da longevidade. Propoe-se que a identidade existencial se construa a partir de mediacoes 

sociais e culturais e se transforme comunicativamente corn referencias pessoais e 

comunitarias. A longevidade, concebe-se, expressivamente a medida que houver mediacoes 

da cultura e dos costumes sociais, isto e, a medida em que o estoque das interpretacOes e 

das relacoes de poder for qualificado no processo de envelhecimento e na velhice. Dessa 

maneira, a etica social probabilizard o desenvolvimento de acordo corn as relacoes de poder 

que se estabelecem em torno daqueles que envelhecem. 0 estoque cultural acerca da velhice 

pode ser aperfeicoado pela universidade e outras instituicaes a medida que elas produzam 

novos conhecimentos, testem-nos eficazmente na sociedade e realizem uma educacalo 

direcionada comunicativamente a gestao do envelhecimento e da velhice. 

Analisaram-se as responsabilidades do Estado e da universidade e as formas como 

os movimentos civic podem realizar a interlocucao sobre a presenca dos mais velhos na 

sociedade. Interpretam-se tambem aquelas medidas ja normatizadas (Lei 8 840 - da politica 

nacional dos idosos), projetando-se seus potenciais e efeitos sociais. 

0 capitulo quarto resume os fundamentos teoricos, destacando elementos que foram 

investigados na segunda etapa, a qual compreendeu a coleta de dados e a analise de seu 

conteudo face ao desenvolvimento da identidade existencial na terceira idade e face as 

questOes da universidade e do Estado diante dense fenomeno humano e social. 
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A segunda etapa foi dividida em tees capitulos. Inicialmente foi apresentado o 

conjunto de entendimentos metodologicos que embasou a analise do corpo analitico 

composto pelos proferimentos de idosos e de profissionais No capitulo sexto, foram 

interpretados os contendos dos proferimentos dos mais velhos a fim de avancar o 

esclarecimento a respeito dessa fase do desenvolvimento. Os dados tiveram por base 

diferentes textos e questOes, delimitando-se as reflexOes dos mais velhos em torno de sua 

identidade. Os idosos participantes foram alunos do Centro Regional de Estudos e 

Atividades para a Terceira Idade - Creati - da Universidade de Passo Fundo. 

Inicialmente, foram considerados textos abertos que tematizaram suas historias de 

vida apos os sessenta anos, e pronunciamentos extraidos do livro a Coragem de Envelhecer 

(Berman. s/d). Para aprofundamento das categorias referentes - SABEDORIA - 

INTIMIDADE E SENTIDO DA VIDA, quatro alunos do referido centro, mediante a 

apresentacao de urn texto, construiram os seus entendimentos, corrigindo, aperfeicoando e 

ampliando as categorias inicialmente apresentadas. Realizada a coleta dos textos, foi feita a 

analise de seu contend°. 

No capitulo setimo, avaliaram-se os proferimentos de tees profissionais da area 

gerontologica: o primeiro é doutor na area de gerontologia e coordena o programa de 

mestrado e doutorado em Gerontologia pela Universidade Estadual de Campinas(PI)'; o 

segundo presidiu as atividades do Conselho Estadual do Idoso e participou da elaboracdo 

da lei 8 842, que trata da politica national do idoso, (PII); o terceiro possui pOs-doutorado 

em gerontologia e coordena o programa de pas-graduacdo em enfermagem da Universidade 

Federal de Santa Catarina (PIII). 

Os textos dos profissionais sobre as responsabilidades do Estado e da universidade 

foram produzidos a partir do capitulo terceiro desta investigack. Pretendeu-se, mediante as 

formulacOes dialogicas, produzir entendimentos significativos em torno da gestdo social a 

partir do Estado e da construcao da cultura em torno da longevidade a partir da 

universidade. 

A terceira parte compreende o capitulo oitavo e nono onde foram produzidas as 

conclusiies e as proposicaes: 

I  PI, PII, PIII - Abreviacties utilizadas para os interlocutores profissionais. 
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- sobre as conclusties e a gestao social do envelhecimento e da velhice apoiadas na 

teoria da acao comunicativa 

- sobre as conclusoes e a gestao social do envelhecimento e da velhice a partir das 

perspectivas teoricas e empiricas da identidade existencial; 

- sobre as conclusaes e a gestao social do envelhecimento e a velhice corn base nas 

perspectivas teoricas e empiricas do Estado e da universidade. 

A metodologia da investigacdo sobre a identidade existencial na terceira idade e 

sobre as mediacOes do Estado e da a universidade foi construida atraves de fontes, 

categorias referentes, conceituais e substanciais, e de procedimentos de analise de conteUdo. 

As fontes eram constituidas de textos de autores, textos dos idosos e dos profissionais. As 

categorias referentes foram suscitadas pela observacao e por leituras anteriores e 

constituidas pela sabedoria, intimidade e sentido na vida, para revelacao da identidade 

existencial, e pelo Estado e a universidade, para revelacdo das mediacoes. As categorias 

conceituais foram constituidas pelos principios da teoria da acao comunicativa e, por fim, as 

categorias substanciais foram reveladas no processo da investigacao a partir das referentes. 

0 discurso teOrico foi construido corn base em autores e o discurso empirico, corn 

base nos escritos dos mais velhos, visando esclarecer sua identidade existencial; os escritos 

dos profissionais, por sua vez, explicitam as responsabilidade do Estado e da universidade. 

As conviccOes, portanto, resultardo de entrecruzamentos discursivos entre os participantes 

da investigacao (autores, sujeitos da pesquisa: velhos, profissionais e autor da tese). Os 

discursos teoricos serviram de base para o discurso dos interlocutores, sendo ai avaliado o 

sentido das categorias vistas entao como substanciais uma vez que ocorreram durante a 

investigacao e consubstanciaram as referentes, buscando-se avanear no processo de 

entendimento dos objetos fundamentais da investigaedo, delimitados pela identidade 

existencial dos mais velhos e pelas mediacOes do Estado e da universidade. 

Isso foi realizado de acordo corn a necessidade do discurso passar de propostas 

teoricas para urn processo de entendimento do sentido historico-social, organizando-se as 

falas para que se perceba o contexto, a legitimidade das proposicoes teoricas; construindo-

se outros conhecimentos comunicativos e o que autenticamente interessa aos mais velhos; 

finalmente, para que fossem produzidas as estrategias politicas para por em acao as 
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revelacOes da teoria e da organizacao pratica do discurso, oportunizando-se a 

expressividade da identidade. Revelou-se dessa maneira o que diz Habermas (1987b): 

A mediacdo da teoria e prcitica so pode ser clarificada se nob 
confundir tres funcOes que se medem segundo criterios 
diferentes: a formacao de teoremas criticos resistentes aos 
discursos cientificos; em continuidade, a organizaccio de 
processos de ilustracCio nos quais se podem utilizar tais 
teoremas e que podem comprovar-se de uma maneira peculiar 
no desencadeamento de processos de refiexcro em determinados 
grupos corn urn objetivo; e, finalmente, a eleictio de estrategias 
adequadas, a solucao de perguntas taticas, a conducao da luta 
politica (p.4 1 ). 

A investigacdo sobre a identidade existencial e sobre as mediaceies do Estado e da 

universidade atendeu a algumas categorias conceitnais expressas em principios pratico-

emancipadores da teoria da acao comunicativa, os quais podem ser resurnidamente postos 

nos seguintes itens: 

• Principio do mundo-da-vida como mediador da racionalidade de manipulacao; 

• Principio da interlocucao e de entendimento democratic° como superador da 

monologia; 

• Principio da emancipacao como coroLirio da interpretacao hermeneutica, 

promovendo criticamente seu avanco; 

• Principio da construcao politica como busca de superacao de uma ciencia neutra; 

• Principio da razdo argumentativa. 

O discurso teOrico mediado por autores sobre a identidade existencial e sobre as 

mediacOes do Estado e a universidade foi tornado advocatoriamente. Em outras palavras: os 

autores tornaram-se presentes corn suas ideias advogando um conhecimento que nab 

necessariamente constituia motivo de suas preocupacOes iniciais, mas que contribuiu para 

elucidar o tema da investigacao. 

Os escritos dos mais velhos e dos profissionais foram elaborados de forma edificante 

a partir de textos constituidos pelos capitulos II e III. Partindo de textos previamente 

elaborados, os mais velhos e os profissionais foram estimulados a comprova-los, nega-los 

e/ou a avancar o entendimento em torno das proposiciies tematicas. Os textos iniciais dos 
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idosos foram acompanhados de questOes a serem respondidas com a finalidade de se 

fazerem emergir percepcOes autenticamente significativas e diferenciadas sobre as 

categorias. As falas dos mais velhos e dos profissionais representaram o mundo-da-vida 

onde a tradicdo se expressou. Buscou-se ai verificar as propostas de entendimento, 

acolhendo-se as posicaes indicativas de urn quadro representativo de nociies sobre o perfil 

contextualizado da terceira idade e das mediacOes. Em Ultima analise, pretendeu-se dizer ao 

Estado, a universidade e as outras instituicoes mediadoras o que devem realizar tendo por 

base o mundo-da-vida expresso pelos idosos e pelos profissionais da area de gerontologia. 

0 investigacao, portanto, desenvolveu-se corn base numa metodologia hermeneutica e nas 

ciencias sociais reconstrutivas, tendo por suposicdo a ideia de que o conhecimento tern sua 

fonte na linguagem; assumiu-se, pois, o ponto de vista de Habermas, que entende serem o 

conhecimento e a etica passiveis de construcaes racionalmente sustentadas, justas e 

transportadoras de uma visibilidade expressiva, evitando-se, assim, a tendenciosidade de 

interesses particulares da cultura e da sociedade. 

0 processo comunicativo da investigacdo teve a pretensao de construir, pela forca 

dos proferimentos e pelo grau de protestos, novas perspectivas nas relacOes sociais. 0 que 

se buscou foi a compreensa° do universo dos mais veLhos por meio de uma leitura honesta 

do sentido que conferem a si mesmos e das mediaceies a serem criadas pelo proferimento de 

interlocutores. 

A seguir realizam-se algumas pontuaciies relativas as categorias e aos 

procedimentos metodolOgicos para a compreensao dos objetos estudados. 

A preferencia pelas categorias conceituais da teoria da acao comunicativa foi 

estabelecida em funcao de seu projeto emancipador. A emancipacdo aqui se trata de uma 

conquista nab apenas do conhecimento como fruto da consciencia dos sujeitos, mas 

enquanto• processo comunicativo interlocutorio, isto é, a emancipacao pode ser pretendida 

quando o conhecimento é integrado ao sentido de justica e universalidade de seus 

principios, corn a finalidade de desenvolver a expressividade dos individuos. A emancipacab 

pode ser pretendida quando o processo interlocutOrio do conhecimento, da justica e da 

expressividade vai contra a pretenselo de exclusividade das ciencias experimentais 

nomologicas, contra o idealism° hermeneutic° da sociologia compreensiva, contra a 

tendencia objetivista de um funcionalismo sistemico (Habermas,1990a, p. 14). Isso revela 

que a ernancipacao so pode ser alcancada dentro de urn processo comunicativo, rompendo- 
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se corn as pretensCies da teoria do conhecimento nomologicamente construido. Trata-se de 

dizer que, nas ciencias sociais e humanas, somente é possivel chegar a urn conhecimento 

livre de dominacao num processo de aprendizagem que procede em termos reconstrutivos 

(Idem, p.16). 

A investigacao compreendeu, neste estudo, a constituicao das categorias da 

sabedoria, intimidade e sentido na vida para investigar a identidade existencial da velhice, do 

Estado e da universidade para investigar as mediacOes As categorias referentes serviram de 

base para a composicao do corpo de andlise expresso nas falas dos idosos e dos 

profissionais. Da analise desses proferimentos, emanaram as categorias substantivas 

derivadas do processo da investigacao empirica. Os proferimentos dos sujeitos da pesquisa 

foram validos na medida em que foram representativos dos mais velhos e dos profissionais 

como interlocutores de uma realidade cultural da qual fazem parte. Os sujeitos da pesquisa 

foram interpretes dos objetos da investigacao corn vistas a urn processo de entendimento e 

nao lid nada que permita decidir a priori quern tem de aprender de quern (Haberman, 

1989, p. 43). 

Na investigacao, os interpretes dos objetos em questao nao assumiram uma atitude 

performativa completa, isto é, o dialog() nao se constitui numa comunidade ideal de fala, 

pois os interlocutores nao se confrontaram face a face na construcao de seus entendimentos; 

apenas foram acolhidos seus textos corn a finalidade de desvelar categorias da identidade e 

de mediacoes em seus proferimentos. Nao se pretendeu alcancar uma interpretacao correta, 

mas, sim, uma interpretacao adequada dos objetos de investigacao. A partir de textos 

iniciais, os interpretes estabeleceram suas assercOes, que passaram a constituir um corpo 

analitico do qual foram desveladas as categorias substanciais. 

Na investigacdo, foi preconizada a interacao entre autor e sujeitos da pesquisa corn a 

finalidade de superar a proposta monolOgica da producao do conhecimento. 0 texto inicial, 

objeto da interacao, estabeleceu apenas a area de concentracao do dialogo edificante. 

Realizada a producao do texto pelos sujeitos da pesquisa, foram considerados 

principalmente os proferimentos representativos do objeto. Para tanto, foram apreciadas as 

iddias constantes em todos os interlocutores, as ideias presentes, mas nao constantes e as 

ideias singulares e expressivas para a compreensao do objeto. 

Em seqiiencia, examinam-se os passos que foram utilizados na investigacao. 
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1 - DAS FONTES PARA A REVELAc -AO DA IDENTIDADE EXISTENCIAL DOS 

IDOSOS 

1.1 - 0 dialog° advocatorio (Primeira Etapa) 

Para a discussao teOrica da identidade existencial dos idosos (capitulo II), diversos 

foram os autores chamados para a interlocucao, cujas nociies foram trazidas para ampliar e 

esclarecer a questa() por meio de aproximacoes e interpretacOes de seus pontos de vista 

relativos ao desenvolvimento no processo do envelhecimento e da velhice. Embora nem 

todas as afirmacOes teoricas de Vygotsky, Baltes, Carstensen, Frankl e outros fossem 

disciplinadas para a velhice, contribuiram para uma interpretacao esclarecedora sobre o 

potencial da Ultima etapa do desenvolvimento human. No dialog° advocatOrio, foram 

compreendidas as categorias referentes da sabedoria, da intimidade e do sentido na vida. 

1.2 - Fontes para organizacao do corpo analitico sobre a identidade existencial na 

terceira idade (Segunda Etapa) 

Historia de Vida 

Este procedimento foi utilizado para introduzir o capitulo quinto, no qual foi 

produzido o estudo empirico da identidade existencial na terceira idade. 

Pode-se afirmar que as categorias conceituais da teoria da acao comunicativa 

aproximaram-se do metodo biografico. 

Assim, o cientista ncio usa apenas uma tecnica de recolher 
relatos orais: ele é levado, tambem, a desenvolver um metodo 
biografico. Ele procura operacionalizar aquelas relacdes 
conceituais que a teoria the sugere, tornando-as adequadas aos 
testemunhos diversos, contidos no relato oral. Dito de outro 
modo, o cientista procura reconstruir, reorganizar e reler, 
mediante um referencial teorico e na"o imediatamente dado, o 
material empiric°, constituido, em sua primeira fase de relatos 
orais (Marne, 1991, p. 90). 
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No caso da presente investignao, os relatos escritos sac, olhados, tendo em vista 

as categorias da identidade existencial sob a luz da teoria comunicativa. 

Na histOria de vida compreendeu-se o que Mane (1991) propOe: para que essa 

construcao do objeto cientifico seja iniciada desde a coleta dos relatos ate a interpretacao 

dos dados, torna-se importante desvendar, pelo menos parcialmente, como o pesquisador 

pode auxiliar o pesquisado a expressar sua vida, a entregar um pouco a riqueza dessa 

mina de ouro que é a experiencia humana vivida (p. 106). 

Atos de fala constatativos expostos comunicativamente para verificacao 

apresentaram-se como verdadeiros na medida de sua qualidade expressiva, sendo 

apresentados corn vistas a entendimentos e a emancipacao uma vez que revelam tambern 

situagOes de protestos ou apelos. 

No caso da investigacao corn categorias conceituais da Nab comunicativa, nao 

existiu o interesse de ver apenas confirmada uma hipotese ou varias delas, mas de 

reconstruir a trajetoria historico-cultural de um grupo humano que tem a pretensao de 

ampliar a compreensao do desenvolvimento daqueles que envelhecem, respeitados os 

referenciais teOricos e de possivelmente desvelar outras categorias que contextualizam e 

consubstanciam as categorias da identidade existencial dadas como referentes. 

Os proferimentos dos idosos 

No primeiro momento, propos-se o objeto a ser investigado coletivamente, que é a 

identidade existencial dos idosos por meio de categorias referentes da sabedoria, da 

intimidade e do sentido da vida, explicitando-se que os textos sac) apenas convite a 

interpretacOes sobre a sabedoria, intimidade e sentido na vida. Num segundo momento, a 

partir dos textos iniciais suscitadores da interlocucao, os sujeitos idosos construiram seus 

textos e iiveram autonomia para expressar livremente seus pontos de vista sobre o objeto 

em abordagem. Em Ultima instancia, o material foi analisado, aproveitando-se os 

proferimentos que se desvelaram em eixos esclarecedores de desenvolvimento na terceira 

idade. 0 resultado da analise do contend° dos proferimentos, juntamente corn seus 

testemunhos de vida, constitui o capitulo quinto desta etapa. 0 resultado final manifestou 

um conjunto de categorias substanciais expressivas do entendimento que os mais velhos 

tiveram de sua identidade. 
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1.3 - Fontes para a revelacao das mediacoes do Estado e da universidade 

Os proferimentos dos profissionais da area de gerontologia 

Para investigar a questao da realidade mediadora a partir do Estado e da 

universidade face a populacao idosa, o procedimento foi o de coleta de urn corpo analitico 

com a participacao de tres profissionais, aos quais foi solicitada a elaboracao de textos a 

partir de duas propostas iniciais constituidas pelo capitulo terceiro delta investigacao. Os 

interlocutores apresentaram suas concepcOes sobre a responsabilidade do Estado e da 

universidade na questao do envelhecimento e da veihice, apontando tambem os 

impedimentos da relacao destas duas instituicaes corn o mundo dos mais velhos. Os 

interlocutores indicaram proferimentos de outros autores os quais foram citados na 

analise. 

Os criterios de escolha dos profissionais foram ditados pelo envolvimento que 

possuem na relacao de suas atividades universitarias corn o envelhecimento e por suas 

reflexaes em torno do terra. 

2 - PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS DE ANALISE DO CORPO 

ANALITICO DA SEGUNDA ETAPA 

AnOlise de Contetido 

A funcao da analise de conteirdo foi de organizar o discurso pratico. A 

sistematizacao do discurso em categorias ou eixos explicitadores praticos nao absorveu da 

tecnica sua caracteristica quantitativa, mas se apropriou do seu potencial para organizar os 

proferimentos dos idosos e dos profissionais, contribuindo para urn delineamento mais 

conciso da identidade existencial dos mais velhos e das mediacOes a serem oferecidas pelo 

Estado e pela universidade. Dessa maneira, pela analise de contealo dos documentos sobre 

a identidade existencial e sobre as mediacOes das categorias substanciais, foi constituido, 

juntamente corn as referentes, um discurso de unidades de pensar que tornam visiveis a 

producao cultural de um tempo em busca de entendimentos e de expressao social. 
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3 - PRODUTOS ESPERADOS NA INVESTIGACAO 

Procurou-se esclarecer, na primeira parte da investigacao, tanto as categorias 

referentes da identidade existencial na terceira idade como as categorias mediadoras do 

Estado e da universidade. 

Corn base nessas categorias foram produzidos textos. Os idosos pronunciaram-se 

sobre a sabedoria, intimidade e sentido na vida, e os profissionais, sobre o Estado e a 

universidade. Da analise dos textos, resultaram as categorias substanciais constituintes 

principais da pesquisa, uma vez que revelaram as formas contextualizadas de entendimento 

sobre as categorias referentes, facilitando a organizacao das conclusaes e, como 

desdobramento destas, as proposicaes da investigacdo. 

Resumindo a metodologia da investigacao, pode-se afirmar que, em primeiro lugar, 

tematizou-se a questa() da teoria da acao comunicativa uma vez que suas categorias 

conceituais estariam presentes em toda a investigacao. As categorias conceituais iluminam, 

portanto, toda a investigacd'o. 

0 interesse principal da primeira etapa foi o de constituir os fundamentos teoricos 

da identidade existencial na terceira idade e das mediacoes do Estado e da universidade. 

Foram consideradas como referentes da identidade existencial na terceira idade as 

categorias da sabedoria, da intimidade e sentido na vida e, como referentes das mediacOes, 

as categorias do Estado e da universidade. Entendeu-se por categorias referentes as 

construcaes iniciais de entendimento para constituicao dos estudos teoricos sobre o objeto 

de investigagfto e de informaciies recoihidas anteriormente. Essas categorias foram recortes 

auxiliares na delimitacdo do campo a ser pesquisado, servindo como contornos iniciais da 

investigacdo. 

Na segunda etapa, foram utilizados procedimentos de analise de conteudo sobre 

depoimentos de historia de vida e de proferimentos dos mais velhos, para organizacao do 

discurso da identidade existencial, e de proferimentos de profissionais, para construcao das 

mediacoes sociais e culturais a partir do Estado e da universidade a luz de principios 

comunicativos. 

Na analise das histOrias de vida, foram realizadas as primeiras aproximacOes dos 

resultados do discurso advocatOrio corn a realidade existencial dos mais veihos. A histOria 
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de vida constitui-se em uma forma exploratoria de se entender o universo dos mais velhos. 

A seguir, avancou-se na coleta do corpo analitico corn proferimentos escritos sobre as 

categorias e exploracao de outras que vem definir o universo existencial da identidade dos 

mais velhos e de seus impedimentos. 0 dialog° intersubjetivo foi realizado em etapas 

sucessivas corn a finalidade de se constituir as categorias substanciais resultantes do 

processo comunicativo. Entendeu-se por categorias substanciais aquelas que representam 

questOes centrais de entendimentos sobre o objeto ern investigacao, que esclareceram o 

universo das representacOes dos interlocutores, ordenando, ern conjuntos de ideias, os 

proferimentos dos mais velhos e dos profissionais em torno da sabedoria, intimidade e 

sentido na vida e do Estado e da universidade respectivamente. 

A escolha de interlocutores da terceira idade corn certa experiencia no tratamento de 

suas questoes existenciais facilitou a qualidade dos proferimentos. 

0 corpo analitico dos proferimentos sobre as mediacOes referentes do Estado e da 

universidade foi construido a partir dos escritos constantes no capitulo terceiro. Os tres 

interlocutores foram considerados suficientes uma vez que a qualidade dos proferimentos 

escritos foi capaz de causar conviccdo sobre o objeto em investigacdo. A escolha dos 

interlocutores deveu-se ao envolvimento e a profundidade com que eles se dedicam ao 

fenomeno social da terceira idade, a representatividade de suns falas e a aproximacdo corn 

mundo-da-vida daqueles que enveihecem. 

As ideias fundamentais da metodologia estiveram associadas a conviccao de que, em 

ciencias sociais, o conhecimento pode ser estabelecido corn base ern interpretacoes dos 

fenomenos investigados. Os conhecimentos corn base na linguagem de autores 

representativos e na solidez de suas leituras sobre o universo em descoberta foram 

fidedignos uma vez que representam o mundo-da-vida. Isso significa que o universo das 

interpretacoes emanadas da realidade viva dos idosos e dos profissionais foi suficiente para 

produzir o conhecimento em torno da identidade existencial na terceira idade e em suas 

mediaceies avaliadas atraves do Estado e da universidade. 

Explicitadas as categorias referentes e substanciais, construidas no processo 

analitico julgou-se oportuno organizar as conclusOes e sugerir as proposicaes corn vistas a 

gestao social do envelhecimento e da veihice. Como a vethice d resultante do processo de 

todas as fases da vida, considerou-se necessario ampliar a visdo da veihice estendendo a 

preocupacao tambem para o processo de envelhecimento, ainda que permanecesse a fase 
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tardia como a questa() central da investigacao. Isso foi decidido durante a investigacao pela 

forca das posicOes levantadas na primeira e segunda etapas. 0 processo metodolOgico esta 

resumidamente exposto nos quadros 1 e 2. 

Quadro 1 - Resumo da analise critica de conteddos na revelacao da identidade na terceira idade a 

partir de principios da acdo comunicativa 

FONTES PROCEDIMENTOS PRODUTO 

Dialog° Advocatorio 
Universo teorico da tese 
Compreende 	a 	interlocucao 	de 
autores, num processo de 
interpretacao da identidade, a luz 
de principios comunicativos 

Organizacao 	do 	entendimento 
sobre identidade em Vygotsky, 
Castersen, Baltes e Frankl e outros 
a luz das categorias conceituais: 
principios comunicativos 

Analise 	teorica 	das 	categorias 
referentes: 
- sabedoria, intimidade e sentido 
da vida. 

Testemunhos de vida 
Universo pratico 
Compreende a interlocucao corn 
idosos mediada pela vida depois 
dos sessenta anos. 

Organizacao das experiencias de 
vida dos velhos e de suas 
percepvies e proferimentos em 
torno das categorias referentes por 
convergencia tematica, atribuindo 
nome e definindo as novas 
categorias. 

Desvelamento 	das 	categorias 
substanciais em torno da 
sabedoria, intimidade e sentido na 
vida. 

Participacao escrita dos idosos 
Compreende 	a 	interlocucao 
atraves de proferimentos escritos 
dos mais velhos a luz de principios 
pratico-emancipadores. 

0 mesmo procedimento realizado 
acima 

Desvelamento 	de 	categorias 
substanciais 	a 	partir 	das 
referentes. 

Quadro 2: Resumo da investigacdo com analise critica de conteudos na revelacao das mediacOes a 

partir do Estado e da universidade e corn base nos principios da acdo comunicativa. 

FONTES PROCEDIMENTOS PRODUTO 

Participacao escrita de 
profissionais 
Proferimento de profissionais da Organizacao 	dos 	proferimentos Revelacao 	das 	categorias 
area de gerontologia. dos profissionais em 	torno das substanciais do Estado e da uni- 

categorias referentes do Estado e 
da universidade, por convergencia 
tematica, atribuindo nome e defi-
nindo as mediacOes construidas no 
processo de analise. 

versidade. 



PRIMEIRA ETAPA 

A IDENTIDADE EXISTENCIAL NA TERCEIRA IDADE E AS 
MEDIACOES DO ESTADO E DA UNIVERSIDADE: 

PERSPECTIVAS TEORICAS 

Esta etapa da investigacao sobre a identidade existencial da terceira idade da vida 

adulta e as mediacOes do Estado e da universidade esta embasada nos parametros do 

discurso comunicativo. 0 primeiro capitulo apresenta a fundamentacao do discurso 

comunicativo face ao envelhecimento humano. Os dois capitulos seguintes assumem uma 

abordagem teOrica em torno do envelhecimento e da implicaciies sociais, particularmente do 

Estado e da universidade. A pretensao de validade do conhecimento sobre a identidade dos 

mais velhos tern seu fundamento nos discursadores advocatoriamente trazidos para o tema e 

na investigacao comunicativa. A pretensdo de validade das afirmacOes sobre as relacoes 

sociais em torno do Estado e da universidade esta igualmente firmada sobre o grau de 

convencimento das afirmacOes dos autores trazidos para refletir essas categorias 

mediadoras. 

0 entendimento, por ser discursivo, é provisOrio e seu aperfeicoamento, no que 

refere a verdade, devera ter sua continuidade na universidade e em outros lugares de 

construcdo do conhecimento para que se aperfeicoem as interpretacOes culturais e a etica. 

A pretensao do entendimento em torno das relacOes sociais apresentada nesta investigacao 

e tambem provisOria devendo seu aperfeicoamento, no que se refere a justica, ter sua 

continuidade nas direceies politicas assumidas pelo Estado e pela sociedade civil, mediadas 

pelo mundo-da-vida e, particularmente, pela expressividade dos individuos que envelhecem. 



CAPiTULO I 

O DISCURSO DA AcA0 COMUNICATIVA COMO FUNDAMENTO 
DO CONHECIMENTO, DAS PRATICAS SOCIALS 

E DA EXPRESSIVIDADE NA LONGEVIDADE 

0 capitulo pretende organizar os fundamentos teOricos das categorias conceituais a 

partir da teoria da Ka° comunicativa. Isso significa que, nas questOes da metodologia e nos 

seus produtos, procura-se obedecer aos principios da teoria da acao comunicativa. Tanto na 

analise te6rica como na analise dos documentos sobre a identidade existencial dos mais 

velhos e sobre as mediacoes do Estado e da universidade, estdo presentes as categorias 

conceituais corn base no paradigma da comunicacao. 

As criticas aos esforcos da logica da razao manipulativa e aos seus resultados 

praticos recaem sobre a permanente presenca dos preconceitos, sobre os interesses de 

grupos dominadores, sobre a violencia praticada em nome da lei e sobre as verdades 

politicamente produzidas. 0 idealismo grego, o projeto cristao da Idade Media e a proposta 

da racionalidade iluminista corn base na consciencia individual nao responderam aos anseios 

de justica e solidariedade. 0 resultado social dos esforcos da filosofia tradicional, da ciencia 

e, mesmo, do casamento entre filosofia e ciencia nab foi suficiente para a emancipacao e 

para a expressao da liberdade e da dignidade, ou seja, para onde quer que se olhe, existem 

vestigios•de violencia e, particularmente, de exclusao. 

Diversas sao as causas da desconfianca sobre a identidade humana construida e 

engendrada pelo cristianismo e pelo iluminismo. 0 homem racional, europeu, produtivo, 

responsavel, adulto, branco, filho de Deus, dominador e, por decisdo de sua vontade, capaz 

de alcancar a perfeicao foi construido metafisicamente, contudo rid° resistiu as reflexaes 

criticas na modernidade. A analise dos fatos historicos demonstra que a razdo iluminista 

produziu resultados criticaveis quando a ciencia, a politica e a economia sao postas em 
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questa°. Na atualidade, a concepcao do homem adulto, produtivo e dominador passa por 

impasses, pois sua identidade, em ra7:ao da longevidade, se envolve em novos desafios. 

Nao é mais possivel tomar-se como criterio fink° a razdo monolOgica do 

iluminismo, pois, para ter-se confianca na razao, esta nao pode ser exercitada sem o 

controle do argumento coletivo, sem as medidas solidarias e universais e sem a 

expressividade de todos os individuos indistintamente. Arranjos mais elasticos podem ser 

construidos a partir da associacao da filosofia e da ciencia, e os novos consensos podem 

determinar algumas certezas que deem conta de uma identidade humana diferente, uma vez 

que sao observadas ainda tantas formas de violencia. E diante das populacOes que 

envelhecem e quando se desmancham os criterios da excelencia da producao e da 

reproducao, tem-se urn novo desafio. 

Para tanto, de modo especial, o Estado e a universidade podem contribuir para a 

renovacao etica e cultural. A estranheza diante do ser humano que enveihece, em funcao da 

ausencia de significativas representacties, pode dar Lugar ao conhecimento e aos Lagos 

sociais ainda nao convencionados. Por consequencia dessas convencOes a serem refeitas, 

pode-se chegar a uma expressividade humana desejada em toda a extensao da vida. Nesse 

sentido, os discursos incompletos da familia, da escola, das empresas, dos municipios e dos 

mais velhos sao espacos importantes para as descobertas da universidade e para as politicas 

sociais do Estado. 

Nesta tese, retratam-se alguns esforcos do pensar e do querer social, demonstrando-

se que o potencial da racionalidade ainda nao foi esgotado. Em todas as suas etapas, esta 

presente o paradigma da comunicacao que aponta para a esperanca e para a construcao de 

urn novo patamar da raz2o e, por conseqiiencia, para a superacao do pessimismo e da 

negacao da racionalidade. 0 encaminhamento da analise te6rica e da analise dos 

proferimentos dos sujeitos da presente pesquisa esta orientado pelas proposicOes da teoria 

comunicativa. Os procedimentos e os entendimentos a serem elaborados obedecerao aos 

principios da construcao da linguagem em comunicaca'o, sendo sustentados na seguinte 

afirmacao: Eu you argumentar que uma mudanca de paradigma para a teoria da 

comunicaccio torn possivel retornar ao empreendimento que foi interrompido corn a 

critica da razdo instrumental; e isto nos permitirci assumir as tarefas desde enteio 

negligenciadas de uma teoria critica da sociedade (Aragao, 1992, p. 12). 
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Ao mesmo tempo em que a investigacdo aprofunda as questoes da identidade da 

terceira idade, num discurso advocatOrio de comunicacdo e de investigacdo participativa 

corn vistas ao aperfekoamento das relacOes de poder dos mais velhos, pretende propor 

orientacoes pOs-convencionais a cultura e a sociedade, por meio da universidade e do 

Estado. 

A investigaedo visa, pela proposta comunicativa, partilhar da construed° cultural, 

social e educacional. A apresentacao dos mais velhos, corn um potencial de 

desenvolvimento a ser mediado pela politica e pela universidade, visa contribuir para a 

construed° de urn novo projeto social sob a luz da aedo comunicativa. 0 objetivo é 

aperfeicoar a interpretacao da condicao humana face a longevidade, melhorar as regulacOes 

sociais e conseguir urn perfil human mais interessante. Os esforcos buscam comprovar 

que o conhecimento e as relaceies sociais tern melhor chance de serem melhorados pelo 

debate aberto e por mudancas sinceramente desejadas. 

Aragdo, analisando Habermas, afirrna: 

Ora, se a linguagem (como é dito no livro Conhecimento e 
Interesse) e o trap distintivo da Humanidade, o que the d6 sua 
caracteristica essential, e na propria linguagem esta inscrita a 
inclinaccio para a comunicabilidade, para alcancar um 
entendimento, enttio pode-se dizer que a comunicabilidade 
tambem urn trap distintivo do ser humano. E nesta premissa 
que Habermas baseia todo o seu otimismo te6rico, que vai 
servir de aposta num futuro melhor, em que as relac5es 
humanas e sociais serilo mais transparentes e menos 
violentadoras (1992, p.13). 

A acao comunicativa, assim, é uma premissa para o servico de interesses 

universalizdveis a partir de discursos teoricos, praticos e mutuamente complementares. 

Nao se tern a pretensdo, neste trabalho, de propor alternativas sociais generalistas, nem de 

denunciar as penas e limitaeOes impostas as grandes massas de excluidos. 0 trabalho 

evidencia a necessidade do respeito e da razao corn vistas ao conhecimento e a justica, 

contextualizados e efetivos, em torno dos mais velhos. 

Dessa maneira, a funcao cognitiva da linguagem tern a responsabilidade de 

apresentar o conhecimento sobre o envelhecimento e, de modo especial, sobre a veihice, 

exercendo, ao mesmo tempo em que esclarece, a critica sobre os preconceitos e a superaedo 
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das propostas tradicionais da logica instrumental. Nesse contexto, a universidade compete 

proeminente tarefa no desenvolvimento do discurso cognitivo sobre a longevidade. 

A linguagem pratica tern a funcao de esclarecer tambem as normas sociais sobre o 

envelhecimento e as estrategias contextualizadas para a superacao da dominacao exercida 

sobre os mais velhos. 0 Estado pode constituir-se em mediador e estimulador da 

organizacao civil e da legalizacao de seus costumes no que se refere ao envelhecimento. 

Dessa maneira, é possivel que a linguagem tenha uma funcao expressiva, concedendo 

formas singulares e individualizadas a fase tardia do desenvolvimento. 

A cultura, a sociedade e a educacao constituintes e constituidoras da identidade 

humana, tambem na velhice, perfazem o mundo vital que, muitas vezes, se contrapae ao 

sistema, centrado nos resultados da producao e sem a preocupacao corn o destino da vida. 

A presente investigacao, nos procedimentos de obtencao de informacoes e na 

interpretacao dos resultados, inspira-se em principios comunicativos, tendo no horizonte a 

luz de uma nova razao. 

A linguagem, pois, e o medium de constituicao e reproducao do mundo-da-vida, e 

tem como funco es bcisicas fomentar o entendimento mfituo, permitir a coordenaciro das 

woes, e promover a socializaceio (Aragao, 1992, p.51). 

Analisando a razao instrumental, percebe-se uma tendencia a burocratizacao, ou 

seja, urn ordenamento social desinteressado na revelacao da expressividade e de normas 

igualitarias; o que importa e o conhecimento e as normas de dominacao, pela exploracao da 

natureza e das relacOes de producao em beneficio de quem detern o saber e o poder. 0 

discurso da razao instrumental, desse modo, é centrado no individuo ou no grupo de 

individuos, nao havendo possibilidade de universalizacao e sem interesse na expressividade 

humana. 

0 discurso da razao do trabalho tende a reproducao dos discursos convencionais 

restritos aos costumes existentes e localizados em sujeitos, ao passo que os discursos da 

acao comunicativa tendem a entendimentos justificados por decisoes universais e 

mediatizados pelo mundo-da-vida. 

0 discurso da acao comunicativa, aqui exercido em torno dos mais velhos, e 

provisorio, mas, enquanto solidariamente argumentado e justificado, constitui-se em 
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aprendizagem evolutiva e sinceramente comprometida corn a verdade e com a justica. 0 

discurso mediatizado pelo mundo-da-vida busca ultrapassar o discurso do sistema, pois que 

a burocratizacdo se apodera dos processos espontdneos da 
formaccio de opiniiio e da vontade coletivas e esvazia seus 
contelidos; amplia de urn lado o espaco para a mobilizacao 
planificada da lealdade generalizada da populaccio mas, de 
outra parte, facilita a desconexao das decisoes politicas a 
respeito dos aportes de legitimacao procedentes dos contextos 
concretos do mundo - da -vida formadores da identidade 
(Habermas, 1992, p. 461). 

No presente discurso, pela analise das mediacOes do Estado e da universidade, 

partilha-se do mundo-da-vida e dal retira-se urn aspecto de sua realidade, aquele 

representado pelos mais velhos. Assim, o discurso desta investigaca'o baseia-se na teoria da 

acdo comunicativa tanto ern sua dimensdo te6rica como na pratica metodologica, pois dela 

sdo retiradas as categorias conceituais. 

1 - 0 CONHECIMENTO DISCURSIVAMENTE CONSTRUIDO: A VERDADE A 

SERVIc0 DE UMA IDENTIDADE RENOVADA 

Siebeneichler (1994, p.155) se reporta a Habermas ao dizer que os sistemas sociais 

podem formar novas estruturas esgotando as capacidades de aprendizagem de sujeitos 

socializados, a fim de resolver problemas de comando que ameacam sua integridade. 

por isso que o processo de aprendizagem evolutivo das sociedades depende das 

competencias dos individuos que pertencem a ela. Isso significa que existe a possibilidade 

de se renovar o potencial cultural e, assim, avancar para niveis mais universalizaveis de 

entendimentos e de procedimentos sociais. A cultura e a sociedade podem avancar para 

conhecimentos e normas pOs-convencionais, estabelecendo descontinuidades, dessa forma, 

interpretando e atendendo melhor as necessidade sociais. 

Atos de fala constatativos, expostos comunicativamente para verificacao, 

apresentam- se como verdadeiros na medida de sua qiialidade argumentativa e sac) 

proferidos corn vistas a consensos e a emancipacdo. As afirmacoes monologicamente 

construidas reduzem-se a dizer apenas como as coisas se comportam sem haver a 
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necessidade de um ato de fala comunicativo. Ao contrario as afirmacoes comunicativamente 

construidas tem em vista urn outro interlocutor. 

Se, ao contrcirio, a linguagem for empregada para o Jim do 
entendimento matuo, haverci entao tres destas relacOes: ao dar 
uma expressilo de aquilo que tern em mente, o falante se 
comunica corn outro membro de sua comunidade lingiiistica 
sobre algo no mundo. A epistemologia so se ocupa desta Whim 
relacao entre a linguagem e a realidade, ao passo que a 
hermeneutica tem de se ocupar, ao mesmo tempo, da triplice 
relaccio de urn proferimento que serve (a) como expresser() da 
intenctio de urn falante, (b) como expresser° para o 
estabelecimento de uma relacelo intopessoal entre falante e 
ouvinte e (c) como expresstio de algo no mundo (Habermas, 
1989, p.41). 

0 aprimoramento cultural, sob a Otica da acao comunicativa, torna-se aberto e 

questionavel, submetido a criticas de toda ordem; tern por finalidade o afastamento do 

preconceito e da formulacao unilateral do conhecimento. A formulacao das ciencias sociais 

na perspectiva comunicativa possui comprornissos corn a verdade e tende ao principio da 

universalizacao, isto e, ninguem pode ficar de fora dos proferimentos e ninguem pode 

constranger-se a aceita-lo, uma vez que é transparente e sustentado pela consistencia dos 

argument o s. 

E oportuno que se diga tambem que existem diferencas de paradigmas entre os 

autores citados nesta investigacdo: Habermas prop& a comunicacdo corn referencia para a 

emancipacao; Foucault, por sua vez, considera o poder como forca motriz do conhecimento 

e das relaceies sociais. Ambos, porem, se aproximam enquanto buscam a emancipacao do 

homem diante da dominacao e das linguagens historicas impedidas da libertacao. As 

distancias teoricas sao respeitadas e entendidas, mas sao compreendidas particularmente as 

verdades sobre as mas intencOes do projeto da racionalidade denunciado por ambos. Outros 

autores, mesmo que nao convergentes ou corn suas percepcOes teoricas marcadamente 

discordantes das posicOes comunicativas sera° considerados desde que suas descobertas ou 

narrativas perceptuais sobre os eventos sociais e humanos contribuam para esclarecer as 

dificuldades da racionalidade instrumental em libertar o homem de suas proprias amarras. 
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Isso pode ser dito de Freud, Jung, Heidegger, Vygotsky e outros. 0 discurso comunicativo 

nao elimina vozes discordantes; ao contrario, acolhe-as enquanto capazes de esclarecer as 

formal opressivas e, de uma ou de outra forma, avaliar as possibilidades de explicar o 

homem e de liberty-lo de seus impedimentos no processo da racionalidade ainda nao 

esgotada. Habermas recorre seguidamente a autores como, Piaget, Kohlberg e Freud, para 

sustentar questaes pertinentes ao conhecimento, a etica e a emancipacao, embora nenhum 

deles ancore suas teses numa proposta comunicativa da construcao da ciencia, da justica e 

da expressividade. A insercao de diversos autores pretende somente tornar consistentes as 

postulacOes te6ricas, pois as convicceies tem que poder ser formadas sob as luzes das 

melhores de todas as informacOes e razoes disponiveis ( Habermas, 1997, p. 96). 

As afirmacOes expostas levam a consciencia a reflexOes mais avancadas: 

Na medida em que as reconstrucoes racionais explicitam as 
condic5es de validade de proferimentos, elas tambem podem 
explicar casos desviantes e assim adquirir tambem, corn essa 
autoridade indiretamente legisladora, uma funciio critica. Na 
medida em que as reconstrucoes racionais empurram as 
diferenciacoes entre as pretens5es de validez particulares 
para aMm dos limites que a tradicdo ensinou, elas podem 
ate fixar novos padroes analiticos e, deste modo, assumir um 
papel construtivo. E, na medida em que tivermos sucesso na 
analise de condicOes de validez muito gerais, as reconstrucoes 
racionais poderilo corn a pretenscio de descrever universais, 
constituindo deste modo um saber teorico competitivo 
(Habermas,1989, p. 48). 

Ao avancarmos no estudo sobre a longevidade e, em especial, sobre a identidade 

existencial na terceira idade, surgem tres questhes substanciais: a primeira diz respeito ao 

porque das reconstrucoes racionais; a segunda, a quem particularmente compete realiza-las 

e a terceira refere-se a como encaminha-las, ou seja, qual a metodologia a ser adotada para 

que sejam encontradas as formulacOes que validam as posicOes e as proposicaes desta 

investigacao. Essas questOes sao analisadas em seqiiencia. 

Os esforcos para a emancipacao dos mais velhos, pela definicao de urn perfil mais 

livre dos preconceitos, podem ser avaliados como se a racionalidade ocidental tivesse 

dividas a pagar, pois a logica instrumental precipitou constrangedoras relacOes de poder. 



45 

Nao explicamos 

ainda por que a diferenciactio dos subsistemas de acii o 
economica e administrativa vai dem dos limites da 
institucionalizaccio do dinheiro e do poder funcionalmente 
necessciria nas sociedades modernas, por que estes subsistemas 
desenvolvem uma incontida dinamica prOpria e neutralizam 
sistematicamente cimbitos de oyez° que incondicionalmente 
necessitam de uma integraceio social. Tampouco temos 
explicado por que a racionalizacao cultural nab so libera as 
esferas culturais de valor, mas que simultaneamente permanece 
encapsulada em cultura de especialistas, por que as ciencias 
modernas servem ao progresso tecnico, ao fenomeno do 
crescimento capitalista e a administracao racional, mas nao a 
compreentho do mundo e de si mesmos, do que necessitam os 
cidadaos implicados nos processos de comunicaccro, por que 
ficam desativados os contendos explosivos da modernidade 
cultural (Habermas,1992, p. 465). 

0 mundo-da-vida, onde estao incluidas a cultura e a construcao das normas, nao foi 

suficientemente contemplado pela racionalidade, de forma que tanto o sistema regido pelo 

dinheiro e pelo poder politico empobrecem o sentido da vida e, de modo especial, dos mais 

velhos, como as universidades e, nelas, os especialistas, mantem comunicacao com as 

esferas oficiais, servindo de modo especial ao sistema. 

0 que se propoe é que, embora tardiamente, se passe a fazer parte do projeto 

iluminista de Condorcet, que se animava corn a perspectiva de as ciencias nao somente 

promoverem o controle da natureza, mas, tambern, realizarem a interpretacao das 

necessidades e, com isso, se aperfeicoarem as instituicOes sociais e inclusive a felicidade 

dos homens (Habermas,1992, p. 465). Considerando que a universidade é uma das 

instituicOes participantes na renovacao do cabedal cultural, nao se pode negligenciar sua 

reponsabilidade com o mundo-da-vida e. nele, com a questa() da longevidade 

Os processos de entendimento, em torno aos quaffs se centra o 
mundo-da-vida. necessitam de uma tradiceio em toda sua 
latitude. Na prcitica comunicativa cotidiana tem que combinar-
se e fundir-se entre si interpretacoes cognitivas, expectativas 
morais, manifestacOes expressivas e valorac5es, e, atraves das 
transferencias de validade que a atitude realizativa permite, 
constituir um todo racional ( Habermas,1992, p. 463 -464). 
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Tanto quando se tenta aperfeicoar o esclarecimento sobre a identidade na terceira 

idade como quando se investigam as questOes do Estado e da universidade relativas ao 

envelhecimento, usa-se a metodologia performativa, isto 6, sera° utilizados os recursos da 

interlocucao entre sujeitos. Esses, na parte teOrica, se constituirdo de autores que se fat -do 

advocatoriamente presentes na analise da identidade dos mais velhos; na parte empirica, 

sera° constituidos de sujeitos da terceira idade e de especialistas em gerontologia. 

2 - A ETICA DISCURSIVAMENTE CONSTRUIDA: A MORAL A SERVIc0 DE 

UMA IDENTIDADE RENOVADA 

Nesta investigacdo, rdo se idealizam as proposiceies, nem se toma a consciencia 

pessoal como criterio para o aprofundamento das questoes relativas as relacOes sociais em 

torno da longevidade. Persegue-se, sim, construir esclarecimentos constituidos por 

procedimentos comunicativos entre autores, entre velhos e entre especialistas que sdo 

interlocutores do entendimento. As duas dimensoes da racionalidade (verdade e justica), na 

proposta desta investigacdo, se solidarizam e se aperfeicoam mutuamente, visando a urn 

entendimento conquistado pela linguagem, tendo em vista uma etica orientada para a 

presenca mais expressiva dos mais velhos na sociedade. 

A tarefa e, seguindo uma linguagem solidaria e interpretativa da necessidade dos 

mais velhos, a de ampliar o seu potencial de identidade corn vistas a serem reconhecidos 

por eles proprios e em instancias sociais facilitadoras de seu desenvolvimento. Nisso o 

Estado e a universidade sa'o vistos como mediadores do desenvolvimento humano na 

longevidade. 

2.1 - Objetivos da etica comunicativamente construida 

0 paradigma da comunicacao possui tambem a emancipacdo por finalidade, a qual 

se apresenta como alternativa para minimizar os efeitos da subjugacao e das violencias 

historicamente construidas. 

0 discurso de Habermas aproxima-se do discurso de Foucault na medida em que 

analisa as estruturas cognitivas e institucionais da vida moderna. Para Habermas, entretanto, 



47 

o mundo esta ai para ser construido e apresenta, pelo dialog° performativo, condicOes reais 

para tal fim; ja Foucault apresenta uma abordagem genealOgica e critica das instituicOes, 

descrevendo as estruturas e as estrategias como formas naturalizadas da cultura, 

extinguindo-se ai seu compromisso. 0 seu discurso pretende ser resolvido pelo paradigms 

do poder. No discurso comunicativo, evoca-se a racionalidade coletiva como alternativa 

para a denUncia. Os objetivos do discurso incidem sobre aquelas realidades que 

constrangem o ser humano, as quais se apresentam, basicamente. no mundo dos sistemas e 

colonizando o mundo-da-vida. 

0 discurso comunicativo tern como uma de suns intencOes minimizer os conflitos 

entre o sistema e o mundo-da-vida; constitui-se numa proposta de aperfeicoamento dos 

discursos sobre o conhecimento ou sobre as relacOes sociais, aproximando interesses e 

limitando o poder da acao instrumental. Assim, os movimentos que perseguem a 

preservacdo da natureza ou os direitos humanos estabelecem discursos esclarecedores que 

se contrapoem ao discurso do sistema. Aqui pretende-se realizar urn discurso etico corn 

vistas a expressividade pessoal e social dos mais velhos e, portanto, solidaria corn o mundo-

da-vida, ao mesmo tempo ern que questiona o sistema. 

A perspectiva da acao comunicativa, por meio de interlocutores qualificados, 

sinceros e interessados, e pelo convencimento performativamente construido, pretende 

superar os habitos autoritarios inscritos na mente e no corpo, isto é, pretende-se, pela 

comunicacao, fragilizar o poder disciplinador da tradicao. Os atos de fala reflexivos 

pretendem limitar nab so o egocentrismo da etica convencional, eivado de formulaceies na'o 

questionadas, como pOr em risco as verdades consagradas, mas nao suficientemente 

verificadas. A etica discursiva visa a transformacao racional e, mesmo, a antecipacao 

histOrica. Se a construcao de projetos corn a finalidade de reversao do sofrimento humano é 

instigante para os agentes sociais, por outra parte, exige a qualidade da gramatica e da 

pragmatica dos discursadores. A legitimidade do consenso reside na argumentacdo e na 

transferencia da acao social pretendida para todos aqueles que em algum lugar estiverem na 

mesma situacao. Exige-se, entao, uma regularidade etica que pode ser vivificada pela 

sensibilidade dos interlocutores quando o principio etico for contextualizado. 

0 discurso do agir comunicativo contribui tambem para corn o projeto de uma etica 

para a solidariedade, enquanto capaz de flexibilizar os individuos, de ampliar a frequencia 

dialogica e inaugurar urna nova sociedade. Nao mais se pergunta o que eu devo fazer, mas 
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o que nos devemos fazer; nao mais se pergunta o que eu posso pensar sobre isso, mas o 

que podemos pensar disso. Ha o primado da ressignificacao e do florescimento coletivo 

sobre o primado do individuo. 

O projeto etico lido se conforma em privilegiar modelos de verdade e de justica, mas 

olha o homem como ser capaz de realizar suas relacoes pelo principio da universalidade e 

contextualidade do discurso. 

Trata-se portanto de um projeto em que nos confrontamos numa 
escala global. A contribuicuo contextualista a esta problematica 

investigar formas alternativas de vida e ajudar a construir 
elos comunicativos entre elas, promovendo praticas 
interpretativas que assumam a forma de "comentarios 
reciprocos, mutuamente aprofundadores". A contribuiceio 
universalista poderia, em conformidade, ser prevista como a 
formulacclo de uma das implicacoes desta tarefa: em particular, 
como esta estabelecida como premissa sobre motivacoes 
envolvendo reconhecimento intersubjetivo e podem, de 
alguma forma, ser sustentadas por boas razoes cuja forca nao 
esta esgotada dentro de uma zinica forma de vida (White, 1995, 
p.14.5). 

O exercicio particular da acao comunicativa nas questoes referentes a longevidade e, 

mais especificamente, aos mais velhos apresenta-se positivamente conquanto investiga a 

singularidade de seu significado dentro de contextos sociais, suscitando o verdadeiro 

conhecimento, o que ja em si implica novas alternativas sociais. 0 dominio do 

conhecimento sobre a natureza do envelhecimento pode promover consideraveis avancos na 

etica social; em vista disso, podem ser afastados aspectos dolorosos advindos de 

preconceitos ou de espacos educacionais ainda vazios. 0 conhecimento discursivo das 

universidades e de outros lugares pode sinalizar para a organizacao de redes de relacoes 

sociais preocupadas corn o conhecimento e as praticas da singularidade. 

2.2 - Conhecimento e etica da longevidade no discurso comunicativo 

O conhecimento sobre a identidade na terceira idade da vida adulta, enriquecido 

pelas categorias da sabedoria, intimidade e sentido da vida, analisado adiante, carrega a 

exigencia de uma nova etica. As referencias teoricas e empiricas podem suscitar uma forte 

dissonancia cognitiva se nao forem acompanhadas de mudancas sociais congruentes corn os 
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significados engendrados teoricamente e empiricamente confirmados. Isso significa que o 

conhecimento comprovado comunicativamente apela para a exigencia de novas relacoes 

sociais. 

0 discurso comunicativamente proposto distingue-se de outros discursos porque 

visa ao entendimento cooperativo. 0 conhecimento argumentado torna-se propriedade dos 

discursadores. A construcao consensual argumentada pode avancar ao ser contextualizada. 

Isso se estabelece nas relacOes dos discursadores e tern a pretensAo de se estender, pela 

reciprocidade do principio da universalizacao, a outros que podem utilizar a mesma 

interpretacao dos seus carecimentos. A construcao do entendimento pos-convencional e 

comunicativamente havido como verdadeiro busca coordenar-se corn a etica pela qual 

efetivamente se completa. A acao comunicativa na ressignificacao do envelhecimento traz 

consigo reivindicaciies. Portanto, quanto mais esclarecedor e mais singular o discurso mais 

reivindicador ele se torna. 

A revisal° cognitiva do envelhecimento clama por tuna adequacao social, ou seja, o 

conhecimento completa-se na construcao etica, afirmacAo que revela precisamente essa 

coerencia que o modelo comunicativo oferece. Seu nixie() é a reivindicacilo do agente a 

racionalidade em disputas sobre arranjos coletivos propostos e como essa reivindicaciio o 

torna responscivel para com os outros (White, 1995, p.89). 0 discurso, entao, revela-se 

util porque interpreta as condicOes para deliberactio sobre interesses. ... se precisa de 

uma orientaccio geral da qual se possa partir para falar sobre os tipos de coisas que 

constituem manipulac5es diretas e indiretas da consciencia (Idem, p. 89). 

0 conhecimento validado pela argumentacao, como no discurso da identidade 

ressignificada dos mais velhos, apela para costumes adequados as exigencias concebidas 

pelos proferimentos contextuali7ados e pelos discursos de uma politica respeitosa em seus 

contendds. As Ultimas conseqtiencias do conhecimento se realizam na construcao etica; o 

conhecimento apresenta-se, assim, nab apenas como nominalmente verdadeiro, mas apela 

para a consciencia dos discursadores para que superem em acOes os mitos da sujeicao. 

Os recursos da razao podem se expandir solidariamente, ora convergindo o 

conhecimento para a etica, ora a etica para o conhecimento. 0 use quase exclusivo da razao 

instrumental empobreceu o mundo-da-vida, e o vicio historic° da norma para o dominio 

indiscriminado da natureza e dos homens, sem o competente juizo, deu vasao a toda sorte 

de subjugacao. Somados os vicios de uma razao tradicional aos vicios do estreitamento da 
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verdade politicamente construida e pelas tecnologias defasados da racionalidade etica, 

resulta a violencia quase naturalizada. 0 que se visa nos discursos do agir comunicativo é 

justamente o contrario: 

uma compreenseio descentrada do mundo: a) um mundo nao so 
para o dominio objetivo, como um conjunto de todas as 
entidades em relacao as quais enunciados verdadeiros sa o 
possiveis, mas tambem, b) um mundo para o dominio social 
(normativo), como conjunto de todas as relacOes interpessoais 
codificadas por leis, e c) um mundo para o dominio subjetivo, 
como conjunto das experiencias as quais o ego tern urn acesso 
privilegiado (Pinto, 1992, p. 230). 

A investigacao, como adiante sera comprovado, realizando reajustamentos eticos, 

aponta para a velhice em que, possivelmente, se tenham costumes de maior poder de 

expressividade e, em vista disso, os velhos estejam mais interessados na vida. Assim, 

buscam-se sentidos mais densos para a vida corn mediaceies para a conquista de potenciais 

anteriormente insuspeitados. 

Por certo, a acao comunicativa, em seu discurso teOrico e etico, é legitimamente 

humana em sua origem e em seu destino, nao alienante uma vez que distingue -se, pois, da 

acao estrategica porque a coordenacao lograda da acao pode fazer-se derivar, nao da 

racionalidade tekologica das orientacoes da acao, mas da fowl de motivar 

racionalmente que tern os processos de entendimento, isto e, de uma racionalidade que se 

manifesto nas condiceies do acordo comunicativamente alcancado (Pinto, 1992, p. 228). 

Os conceitos e a etica performativos podem conceder urn ajustamento mais pleno do 

homem extraviado parcialmente de sua humanidade. 0 discurso do conhecimento e da etica 

comunicativa pode oferecer uma correcdo da trajetoria do pensamento ocidental. Se os 

frutos dense pensamento forem considerados criticamente, é possivel que suas formas 

expressas na construcao social tragam pouca admiracao, considerando-se a violencia das 

relacaes do homem consigo e corn a natureza. Isso leva a urn possivel desdnimo ou a ideia 

de que o projeto iluminista esta ainda inconcluso. 
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Isto significa que a racionalizaciio que gerou a modernidade é 
mais do que aquilo a que pode aceder-se com uma concepcdo 
de racionalidade que somente contempla a estrutura cognitico-
instrumental da acao referida a fins. So corn a mudanca do 
paradigma da filosofia do sujeito para o da filosofia da 
linguagem, se torna possivel captar o potencial da 
racionalidade comunicativa que comeca a exprimir-se, agora 
de modo patente, nas estruturas da consciencia moderna (Idem, 
p. 230). 

A aproximacao entre o conhecimento e a etica no discurso do agir comunicativo 

faz corn que se manifeste um novo potencial, ao mesmo tempo que se exigem algumas 

condicOes para a concretizacao do novo discurso e a efetivacao de suas conseqiiencias. 

2.3 - Condicoes minimas do discurso Rico: a performance da pragmatica 

No discurso comunicativo, nao mais se fala em nome pessoal, mas alguem fala sobre 

algo a alguem, o que significa que a linguagem substitui a consciencia particular. No interior 

do discurso, preexistem a reciprocidade e a busca da verdade e da justica pela cooperacao 

de uma construcao performativa veiculada pela linguagem. Portanto, tanto a verdade da 

identidade na terceira idade como suas conseqiiencias sociais devem passar pelo discurso 

consensual, alcancado pela racionalidade argumentativa. A retidao do pensamento teorico e 

moral tern sempre sua validacao entendida a posteriori, isto é, o convencimento da verdade 

ou da justeza da acao emana da solidariedade e sinceridade dos discursadores, sendo 

proviscirio, falivel, aberto e sempre em busca de entendimentos; portanto, tem-se um 

projeto de dialog° edificante. 

0 discurso do agir comunicativo em torno da etica é universal. 0 que os 

discursadores de uma comunidade encontraram de significativo para exprimir o potencial e 

o sentido da vida dos mais velhos ou, mesmo, o que consensualmente a comunidade 

nomeou como acao favoravel a emancipacao na longevidade, deve ser estendido para todas 

as pessoas. 0 que for gerado consensualmente ultrapassa o imperativo categoric° de Kant, 

apontado na Critica da Razeio Pratica: age de modo a que a maxima de tua vontade possa 

em cada momento valer ao mesmo tempo como o principio de uma legislacao universal. 0 

discurso comunicativo nao se produz na consciencia individual. Se é verdade que Kant 

produz a moral baseada na razao subjetiva, em Habermas, o discurso é de uma razao 
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coletiva e tambem universalizavel, isto é, nao se aceita que alguns interessados, aqui ou em 

qualquer lugar, sejam excluidos do discurso, ou que alguns sejam coagidos a aceitar o que 

pode ser argumentativamente superado. 0 discurso causa urn conhecimento e tuna aka que 

partem de situagOes reais e que busca a reciprocidade, o que compreende superar as 

limitaceies da exclusao. 

0 discurso validado pela verdade e moralmente justificado pode mediar o caminho 

das comunidades, questionando as imposicoes discriminadoras e as relaciies de poder 

desequilibradas. Uma das condiciies de sua existencia é que o discurso supere a moral 

convencional quando o conhecimento da singularidade do objeto do discurso revelar 

distancia entre o ser e o dever-ser. Os sujeitos envelhecidos, percebendo a defasagem entre 

o potencial de seu desenvolvimento e as formas de sua revelacao, impaem-se corn novos 

ajustes naquilo que indicam que devem ser. 0 discurso revela em seu interior mais uma de 

suas condiceies de existencia: seu destino pos-convencional. 0 rompimento das conveneOes, 

com certeza, traz resistencias, mesmo que se tenha clareza sobre a razao da mudanca e das 

conseqiiencias nos costumes. 0 discurso comtinicativo traz em si mesmo, como corolario 

de sua essencia, a compreensao do poder. A microfisica do poder pode ser estruturada na 

elaboracao de discursos pos-convencionais e isso, por certo, contem em si urn grau de 

tensao entre a politica tradicionalmente impressa e aquela que se faz corn base no interesse 

dos discursadores. As condiceies para a existencia completa do discurso compreendem 

estrategias de aca'o para verificacao pratica do conhecimento e dos novos costumes. 

Outra condicao refere-sea autenticidade dos discursadores e, como conseqiiencia, 

congruencia do prOprio discurso. A autenticidade é a condicao mais exigente do discurso, 

pois expressa a veracidade dos sentimentos daqueles que estao envolvidos e os resultados 

praticos de was palavras. A expressividade do discurso envolve os sujeitos que pretendem 

um novo. conhecimento ou uma nova proposta social. A sinceridade do discurso transcorre 

desde a linguagem, ate a vontade e conseqiiente acao. As formas da vida social dos mais 

velhos passam pelo conhecimento e pela justica, adquiridos comunicativamente, e tern sua 

melhor expressao em contextos sensiveis as interpretaciies das novas necessidades. 

Mudando-se a vida humana pela longevidade, tern-se necessidades de alteracties 

nas instituicoes ou, mesmo, outras devem ser criadas para abrigar o mundo-da-vida que se 

renova, de acordo corn os discursos e seus efeitos eticos contextualizados. 
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Se este for o caso, pareceria que Habermas nclo esta ligado a 
nenhum modelo universalista, biologic° de necessidades 
basicas; antes, o conceito de necessidade e tal que esta 
inevitavelmente entrelacado corn as dimenthes sociais e 
culturais da vida. E isto significaria que ele concorda corn 
aqueles que nab pensam que o conceito de necessidade pode 
nos munir de um ponto de vista sem ambiguidades, 
arquimediado para a filosofia moral e politica. Urn apelo a 
necessidades simplesmente ncio tern o poder de prover diretrizes 
claras para o estabelecimento de principios de justica 
universais determinados (Pinto, 1992, p. 74). 

A contextualizaedo etica compreende a discussao localizada, sob a finica reserva de 

que estes conteados (eticos) precisam ser consistentes com os criterios universais de 

justica. Significa, portanto, que a subskincia etica dos diferentes mundos vividos pode e 

deve desdobrar-se sob o signo da variedade e do pluralismo (Rouanet,1989, p. 77). 

A contextualizaeao do discurso possui, portanto, o corolario da subjetividade, 

mesmo que gerado numa linguagem coletiva. A construed° do discurso em busca da 

verdade ou da justica requer uma clareza reflexiva de interpretacao de necessidades. 

Quando um discursador assume essa posiedo critica em relaedo as normas ou ao 

conhecimento, leva o outro interlocutor a ter a mesma atitude, perfazendo-se o caminho da 

subjetividade e uma versa° epistemologica espaeo-temporal da discussao sobre 

conhecimentos e possiveis exigencias sociais que deles possam advir. 0 discurso, portanto, 

nunca a desvestido dos conteudos e das formas que o mundo-da-vida apresenta, isto é, a 

sociedade a cultura e a personalidade devem encarnar aquilo que é tido como verdadeiro ou 

como justo. Em termos praticos, corn referencia aos mail velhos, isso revela a importancia 

de redes de comunicaedo pelas quais se corporifique a inquietude das exigencias propostas. 

2.4 - Discurso comunicativo e mudanca social 

A construed° das realidades sociais, corn suas normas e instituieoes, apresenta-se 

como historica e, por essa medida, se traduz e tern a disposicao de se manter enquanto os 

seus agentes julgarem necessario. Os estatutos vigentes nem sempre, porem, resistem as 

menores criticas. Revela-se, assim, o lado irracional da cultura, dos sistemas de Estado e da 

economia. A proposta habermasiana busca resgatar o compromisso da singularidade dos 
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fatos da natureza, do trabalho e das relacOes sociais. 0 paradigma da verdade deve superar 

o impasse do dogma ou da compreensdo episOdica, avancando da realidade estreita e 

interesseira para a lOgica das operaceies abstratas. 

Tern-se a pretensdo de superar a epistemologia teorica e pratica da monologia e, 

para afastar o pesadelo da injustica, propae-se a solidariedade de urn discurso que deve 

perpassar a comunidade universal: sua fonte de inspiracdo é a linguagem como formadora 

de entendimentos e a capacidade de uma racionalidade pos-convencional; sua propositura 

serve-se da ciencia psicologica e de outras ciencias que possam comprovar o acerto de urn 

discurso para a verdade e a etica, corn base na KA° performativa e reflexiva dos agentes 

que pretendem superar os conflitos trazidos na construed° de uma cultura particularmente 

excludente. 

A ciencia, a politica e a economic, encapsuladas numa raAo instrumental de fins 

irrefletidos e ndo avaliados pela moral discursivamente critica, podem colonizar o mundo-

da-vida. 0 discurso da acdo comunicativa revela uma face oportuna e pretende assumir uma 

funedo de auxiliar na construed° da racionalidade. Isso, necessariamente, implica ser 

instrumento de mudancas seja pela busca de um conhecimento e de uma etica desimpedidos 

de meias verdades, injusticas e inautenticidade. Busca-se, dessa maneira, uma nova pratica 

de justica. Mesmo as questOes legais sdo passiveis de profundas revisoes, visando revelar 

direedes corn menor indice de violencia. 

2.5 - Credenciamento do discurso comunicativo como instrumento de mudanca 

0 projeto da racionalidade iniciado pelo iluminismo, em razdo de seus resultados, 

mostrou-se limitado. As criticas da escola de Frankfurt dirigidas a razdo instrumental 

revelam graves limitacoes na construed() social e nas relacOes corn a natureza. As formas de 

violencia e de dominacdo se distanciam daquelas que o projeto emancipador do iluminismo 

pretendia conquistar. 0 Ocidente, mesmo depois de quinhentos anos, ndo conseguiu livrar-

se da fome, da tortura, do desemprego, do perigo atomic() e da exclusdo precoce dos mais 

velhos. Se é verdade que a ciencia proporcionou a longevidade, os costumes ainda nab the 

facilitaram o significado. 

0 discurso comunicativo traz consigo a alternativa de uma razdo solidaria, que 

compreende a superacd'o da inteligencia dominadora da natureza voltada somente para os 
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instrumentos e o sucesso. 0 use reflexivo e comunicativo da razao apresenta um novo 

imperativo categorico: a validade do discurso enquanto submetido ao melhor argumento, 

melhor justificativa para as relacOes sociais e as exigencias do mundo-da-vida. 

A etica discursiva nao se contenta em sustentar-se apenas por sua retOrica filosOfica, 

mas poe-se em dialog° corn as ciencias; pretende ser aplicada e ser universalmente 

aplicavel; pretende ser uma etica que inaugura e expressa uma nova episteme. 

Os discursos voltados para a aplicaciio exigem que se pondere 
qual das normas prima facie utilizciveis e já pressupostas como 
validas se adequa melhor a situac do, de modo tanto quanto 
possivel exaustivo e descrita em todos os seus traps 
normativamente relevantes. Adequaciio e ndo generalizacao 
vem a ser o criterio decisivo, atraves do qual a razclo pratica se 
torna efetiva (Freitag, 1989, p. 20). 

0 carater realista do discurso é uma das credenciais para que se constitua em 

instrumento de mudanca. A universalizacao da norma sera efetiva se for seguida por todas 

as outras pessoas. 0 discurso transcende o limite de sua aplicacdo, mas é em sua 

contextualizacao que demonstra sua legitimidade. 

Ele se assenta tambem em proferimentos cientificamente comprovados, pois ate 

mesmo a substcincia moral do direito e da politica, que mediatiza as interacoes face a face 

jet neio pode mais ser avaliada, neste mundo complexo, sem microscopio, sem dados 

cientificamente elaborados, sem analises minuciosas da sociedade (Idem, 21). 

A interpretacao da necessidade de desenvolver o potencial de expressao da vida 

dada ao envelhecimento e a vethice requer clareza de explicacao e sintonia nos costumes, 

sejam esses de responsabilidade do sistema ou da sociedade civil. A racionalidade, entao, 

apresenta-se como urn instrumento de libertacao quando sustentada pelo terreno do 

conhecimento das virtudes humanas e exige sua exteriorizacdo em normas, instituicaes e 

NO- es concretas. 

0 discurso da identidade existencial na terceira idade veicula o proposito de uma 

descontinuidade social diante da emergencia de um novo fato social. 0 contend° do 

discurso apresenta-se como possibilidade de uma nova zona de desenvolvimento das 

comunidades, bem como dos proprios individuos que envelhecem. A expressividade da vida 
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das relacties sociais, bem como a expressividade subjetiva, é um elemento significativo e 

credencia o discurso, por seu conteirdo e por sua forma, como significativo e oportuno. As 

relacoes de poder na constelacao social podem receber qualidade pela sabedoria e 

intimidade ao mesmo tempo em que, na construcao da renovacao aka, a abertura para 

apresentacao de novos projetos de vida pode tomar os mais velhos emancipados dos mitos 

de inabilidade. 0 potencial do discurso etico em torn dos mais velhos, mais que normas, 

exige experimentacao e adequacao da identidade existencial a ser delineada na pratica 

cotidiana das instituicaes do sistema e do mundo-da-vida. 

As normas explicitadas pela lei 8 842/94 e representativas da politica nacional do 

idoso devem receber sua expressao pratica e, de fato, estabelecer as formas da presenca 

social do novo potencial humano, alterando-se o que for necessario para todos os velhos e 

em todas comunidades. Dessa maneira, cumpre-se o seguinte enunciado do principio U (da 

razao comunicativa): todas as normas validas precisam atender a condicdo de que as 

conseqiiencias e efeitos colaterais que presumivelmente resultareio da observdncia geral 

destas normas para a satisfacao de cada individuo possam ser aceitas ndo-coercitivamente 

por todos os envolvidos (Rouanet, 1989, p. 27). 

Os discursos concretamente disseminados, tendo por base a lei, exigem a 

contextualizacao mediada pela realidade dos mais velhos. Os discursos concretos, 

possivelmente, revelarao novas perspectivas para o potencial de desenvolvimento humano 

na terceira idade e revelarao novos conhecimentos potencializadores dessa fase. 

0 discurso comunicativo credencia-se para uma etica de mudanca em fimcao de 

acolher cada individuo participante e interessado no discurso. Isso significa que a 

comunidade nao pode tutelar o individuo e que este tern direitos complementares aos da 

comunidade. A comunidade, portanto, nao pode perfazer sua responsabilidade sem critica. 

Isso se deve ao fato de cada individuo poder expressar melhor as normas e exaurir melhor 

seu potencial ao mesmo tempo em que aperfeicoa a face da comunidade e a sua propria. 

Dessa maneira, o conceito monologico de autonomia e substituido por um conceito 

intersubjetivo, segundo o qual o livre desdobramento da personalidade de cada um 

depende da liberdade de todos os outros (Idem, p. 44). 

Revela-se, assim, que o potencial do discurso etico sobre os mais velhos nao 

preconiza o individualismo; mas e o sujeito que potencializa sua personalidade 

intersubjetivamente. A disciplina do ser nao é preconcebidamente definida, mas, histOrica e 
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responsavelmente encaminhada. 0 interesse pelo conhecimento sobre a identidade 

existencial no envelhecimento e suas implicacOes pode aprimorar principalmente o 

ordenamento do mundo-da-vida e dos sistemas politico e economic°. Disso pode resultar 

urn salto de qualidade no potencial de desenvolvimento das comunidades e de todos os 

individuos. 

Os interpretes das normas devem ser os membros de toda a comunidade e de todas 

as geracOes para, assim, se estabelecer um equilibrio na comunicacao e o discurso tornar-se 

consistente e eficaz. Todos se tornam agentes de mudanca e participam nao como 

interpretes sem uma linguagem e padraes que the pertencem, mas como individuos cuja 

socializacao basica e professional os educou para apreciar diferewas de crencas e 

prcitica, trazendo a mente rathes (de outras pessoas), ao mesmo tempo que suspendem o 

juizo sobre elas (White,1995, p. 49). 

0 potencial da etica discursiva em questOes da velhice pode constituir-se em 

testemunho pelo qual o mundo-da-vida qualifica-se melhor pela racionalidade, devolvendo-

se, enfim, a confianca na raid() e no senso de justica. A vontade humans pode, assim, 

encontrar urn percurso de antecipacao historica, afastando -se a obscuridade sobre a 

longevidade. A histOria das comunidades voltadas criticamente para a interpretacao de suas 

necessidades podera apresentar uma feicab corn menor indice de violencia e de relacOes 

desiguais de poder entre as pessoas e, de modo especial, entre as geracoes. 

A aproximacao que Reis faz entre conceitos de Piaget e de Habermas corrobora a 

ideia de que ha possiveis decisOes que se interpOem nas limitacOes hist6ricas existentes: 

Assim, a logica 	preserva necessariamente, portanto, sua 
caracteristica operatoria e instrumental. Por outro lado, 
contudo, ela é intrinsecamente constituida e mesmo definida por 
elementos de natureza social e comunicacional que 
pertenceriam ao contexto intersubjetivo da interacao - 
resumidamente, a igualdadde, a reciprocidade e o equilibrio do 
intercambio intelectual. Tais elementos - permitindo tratar a 
logica como a 'moral do pensamento', na expressao em nada 
metafarica de Piaget - correspondem de maneira bastante 
estrita ao modelo da "comunicacao competente" que Habermas 
vincula ao interesse emancipatorio e que ele visualiza na 
`situacclo ideal do discurso', distinguida por ser isenta de 
distorcoes derivadas da dominacao, da ideologia ou da neurose 
(Reis, 1982, p. 189). 
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2.6 - Dificuldades e decisiies de uma etica discursiva em relacao a terceira idade 

Se a racionalidade fosse completamente desimpedida e fosse o finico instrumento de 

adaptaedo, é bem possivel que ja tivessem sido conquistados melhores resultados culturais e 

eticos nas relaebes sociais e, particularmente, em relaedo a gestdo social da velhice. 

A esperanea alimentada pelos iluministas, de se alcancar urn justo equilibrio entre as 

pessoas e entre os povos, levou-os a acreditarem no principio da igualdade e no principio da 

fraternidade. Entretanto, interesses de classes e grupos produziram conhecimentos e normas 

politicamente contaminados, limitando-se a racionalidade da integraedo. 

A etica discursiva interpoe-se como mediadora na interpretaedo das necessidades 

sociais e, a forca de repeticao de uma verdade tida por consenso, exigencias legais ou de 

lutas apresentam-se como meio para uma ordem social mais justa. A resistencia dos 

privilegiados apresenta um discurso que reflete uma logica transformada em habitos e que 

disciplina o corpo fisico das pessoas e o seu corpo social, impondo seu discurso habitual e 

seu entendimento cultural como naturalizado. A razqo, portanto, mesmo que assessorada 

pelas normas, mostra-se, muitas vezes, fragil para tomar lugar e construir uma nova ordem 

de relaeOes. A descontinuidade historica foi suficientemente comprovada por Foucault, o 

que torna esperancoso o discurso da razdo comunicativa. E nisso se aproximam os 

discursos de Habermas e Foucault: ambos acreditam em transformaeOes; urn formaliza uma 

proposta de construed° do atendimento das necessidades interpretadas performativamente, 

outro denuncia as estrategias da manutenedo do poder. 

Buscando preparar os discursos sobre as normas que pretendem tornar expressivo o 

potencial de desenvolvimento dos mais velhos, abrindo-lhes possibilidades de sentidos de 

vida, a conveniente que se analisem algumas estrategias disciplinares impostas sobre eles. 

Analisar-se-do, resumidamente, algumas "distoredes derivadas da dominaedo" que Eclea 

Bosi (1987) apresenta, ao falar de velhos, em sua tese de doutorado: A sociedade, em razAo 

de o vetho ado ser mais produtor ou reprodutor, rejeita-o. A disciplina imposta sobre seu 

corpo e sua mente torna aos olhos do outro e, por consequencia aos seus pr6prios olhos, a 

velhice irrealizavel. A caracteristica da relaccio do adulto corn o velho é a falta de 

reciprocidade que pode se traduzir numa tolerancia sem o calor da sinceridade (Idem, 

37). 
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0 dialog° ocorre em torno de banalidades, e os desafios exigentes estdo carentes do 

pensamento denso de contend° e de operacOes significativas. As relacoes sociais, de onde o 

velho poderia tirar uma relacao de auto-imagem positiva, tornarem-se empobrecidas. 0 

discurso dos adultos - repetido por todos - ndo é questionado porque a razdo instrumental 

restringe qualquer resistencia a dominacdo e porque, efetivamente. o Ocidente ndo tern o 

costume de associar sucesso economic° ou politico ao discurso etico. 0 velho sente-se urn 

individuo diminuido cujo trabaiho resume-se em continuar vivendo. A disciplina social induz 

a que se invista no futuro, o que leva os mais velhos a se afastarem precocemente da vida 

social, desconsiderando-se a sua sabedoria e a intimidade corn os objetos de investimento 

cultural e sociaL Ele nem pode mais ensinar aquilo que sabe e que custou toda uma vida 

para aprender (Idem, p.37). 

0 processo de urbanizacdo tem dificultado as relaceies sociais corn os mais velhos, 

pois a industrializacdo e os trabalhos burocraticos inibem formas alternativas de ocupacdo 

do tempo livre. 0 homem, de modo especial, fica a margem uma vez que somente sabe lidar 

corn a producdo e ndo possui outras habilidades constituintes e constituidoras de recursos 

no desenvolvimento pessoal e nas relacOes interpessoais. 

As palavras bondosas mal disfarcam a pena pela degradacdo, entendida como 

natural. A sucesso de perdas nao é restabelecida por novas oportunidades e, por 

conseqiiencia, as relacCies afetivas se empobrecem; nab se disfarca muito bem a 

intolerancia. 

Por essas consideracOes, avaliam-se algumas estrategias de dominacdo inscritas nos 

costumes das instituicaes nas relacOes corn os mais velhos. Parece haver dificuldade de 

neles encontrar urn potencial de desenvolvimento a ser explorado antes e durante a veihice. 

As palavras de Foucault esclarecem ainda mais sobre as estrategias da razAo instrumental, 

cujos dispositivos nag questionam sobre a dignidade humana e sobre as formas de realizar o 

potencial human dos mais velhos. A debilidade, mesmo que so aparente, basta para que se 

construam estrategias vigorosas de exclusdo dos melhores espacos de producao, dominacdo 

e fruicdo dos beneficios sociais, exclusao essa que, na maioria das vezes, nao a violenta, 

mas disfarcada. 
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Nilo se explica o poder quando se procura caracteriza-lo por 
sua funceio repressiva. 0 que lhes interessa basicamente neio é 
expulsar os homens da vida social ...Objetivo ao mesmo tempo 
politico e economico: aumento do efeito de seu trabalho, isto 
tornar os homens forca de trabalho dando-lhes uma utilidade 
economica maxima; diminuicdo de sua capacidade de revolta, 
de resistencia, de luta, de insurreicilo contra as ordens do 
poder, neutralizaceio dos efeitos de contra-poder, isto é, tornar 
os homens doceis politicamente (Foucault, 1995, p. XVI). 

As estrategias permitem o controle constante para que o poder se repita no circulo 

reduzido das hegemonias de macho-jowm-adulto-poderoso-produtor, que se associa a ideia 

de um poder mais ou menos unilateral. Os mais velhos nesse contexto devem ceder 

precocemente seus dons e seus exercicios de poder a coorte dos jovem/adultos. 0 

preconceito histOrico se associa a forca do pensamento estrategico envolvido nas estrategias 

guiadas para os fins concebidos pela dominacao. 

A questa° que se poe, portanto, é saber se a decisdo de urn discurso comunicativo é 

capaz de reinventar as relaceies eticas a ponto de tornar as pessoas capazes de avancar na 

interpretacao de seus carecimentos. Para limitar o poder da disciplina que trabalha o corpo 

dos homens, manipula seus elementos, produz seu comportamento, enfim, fabrica o tipo de 

homem necessario ao funcionamento e manutenceio da sociedade industrial, capitalista 

(Idem, p. XVII), pergunta-se se o discurso comunicativo pode fazer frente a logica das 

razaes inconscientes e historicamente construidas. Na percepcao de Foucault, ha uma 

percepcao da politica para a verdade mais que uma verdade para a politica. 

Habermas (1992) prop& uma verdade e uma etica comunicativamente construida, e 

tido considera, como Foucault, a forca exclusiva da vontade do poder. Prop& que se invada 

o universo das realidades humanas e ai se proponha um discurso argumentativo sobre as 

queixas humanas resultantes de seus carecimentos, esclarecendo sobre o ser que sofre e 

sobre o que deve ser feito. Acredita no principio da hegemonia da racionalidade discursiva e 

que o discurso da linguagem coletiva, argumentando sobre a verdade e sobre as implicacOes 

das normas favorecedoras do mundo da vida, impOe limites e, mesmo, supera a 

irracionalidade hist6rica. Os potenciais de protesto surgem em outras direcaes de confiito... 

(p.555). Movimentos e comunidades de discussao assumem posicOes firmes em favor do 

mundo-da-vida a ponto de o sistema tomar a si os cuidados defendidos por estas 

organizacOes de defesa do mundo da natureza ou do mundo interior; porquanto novos sa-o 
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os problemas de qualidade de vida, da igualdade de direitos, da autorealizactio individual, 

da participacilo e dos direitos humanos (Idem, p.556). Movimentos de toda ordem se 

impaem coin suas argumentacoes. Se as direcOes da "antiga politica" eram defendidas por 

empresarios, a nova politica encontra partidarios na nova classe media, na geracao jovem 

e nos grupos de formaccio escolar qualificada (Idem, 556). 

0 discurso da acdo comunicativa entende que existem as patologias da 

modernidade, muitas delas remanescentes dos interesses de poucos, estrategicamente 

disciplinadas por leis ou prescritas em costumes que naturalizam ate os corpos a sujeicao. 

Vale coletivamente o que e individualmente proposto por Kant : sapere aude. 

A proposta do discurso comunicativo condiz, muito mais que metaforicamente, corn 

a afirmativa freudiana: la onde estiver o id que esteja o ego. 

3 - 0 POTENCIAL DO DISCURSO COMUNICATIVO PARA 0 CONHECI-

MENTO E A ETICA NA TERCEIRA IDADE 

Vygotsky afirma que o potencial de desenvolvimento psicolOgico dos individuos 

depende da qualidade da linguagem mediadora existente na cultura. Isso se torna explicito 

quando afirma que 

o desenvolvimento do pensamento e determinado pela 
linguagem, isto e, pelos instrumentos linguisticos do 
pensamento sociocultural da crianca. Basicamente, o 
desenvolvimento da fala interior depende de fatores externos : o 
desenvolvimento da logica na crianca, como os estudos de 
Piaget demonstram, é uma funcdo direta de sua fala 
socializada. 0 crescimento intelectual da crianca depende de 
seu dominio dos meios sociais do pensamento, isto e, da 
linguagem (Vygotsky, 1993, p. 44). 

A aproximacao que se realiza entre o discurso de Vygotsky e o discurso do agir 

comunicativo nao constitui apenas tuna metafora, embora seus paradigmas explicativos 

sobre o desenvolvimento social sejam diferentes. 

Pode-se dizer que Vygotsky e Habermas definem como elemento constituidor do 

desenvolvimento a interacdo mediada linguisticamente: E ela que permite o agrupamento 
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dos individuos num todo social, em funcilo de sua participacao em um mundo do viver 

sociocultural comum, que possui como estruturas uma cultura, um padreio social de 

comportamento e estruturas de formacao da identidade (Idem, p. 118). Para ambos, 

tambem existe a possibilidade de uma aprendizagem evolutiva que pode aperfeicoar-se 

atraves de discursos. Portant°, o desenvolvimento real de urn sujeito e de uma sociedade 

alcanca um novo patamar se for mediado pela linguagem obediente a criterios construidos 

sobre o que deve ser sua cultura, suas normas e a expressOo das singularidades. A diferenca 

entre os dois reside nas formas de entendimento sobre a constituicdo de verdades e das 

mudancas. A racionalidade comunicativa ndo somente institui a verdade, mas avanca em 

suas normas tendentes a um equih'brio cada vez mais universalizavel, tendo como Ultimo 

criterio a dignidade para todos. 

A teoria da acao comunicativa tern, portanto, condicoes de oferecer bases solidas 

para o empreendimento de aperfeicoar o desenvolvimento human no envelhecimento e na 

velhice. No medium constituido por comunicacoes formadoras de normas e valores, e 

penetradas por experiencias esteticas, os conteficlos culturais herdados nao seio mais os 

marcos corn os quais modelar os carecimentos; ao contrario: em tal medium, os 

carecimentos podem buscar e encontrar as suas adequadas interpretacoes (Habermas, 

1990b, p. 72). 

0 paradigma comunicativo apresenta-se como instrumento e criterio para as 

mudancas no entendimento e nas adequacOes do discurso. Ao realizar advocatoriamente a 

discussdo, temos a esperanca de poder revelar uma face mais verdadeira e justa para corn o 

ser human que esta conseguindo viver mais tempo e, por isso, exige formulacOes sociais 

solidamente constituidas corn vistas a definicdo de sua identidade. Pela discussdo feita corn 

os mais velhos e corn profissionais de gerontologia, espera-se avaliar os caminhos dos 

carecimentos, de suas virtudes e estrategias de reali7acdo. 

0 discurso comunicativo é considerado adiante como meio para a emancipacdo dos 

mais velhos, tanto pelo aprimoramento das definici5es culturais em torno de sua identidade 

como pelo aperfeicoamento das instituicOes e normas orientadoras do comportamento da 

sociedade em relacdo a des. 

A comunicacdo pode engendrar elementos de qualidade e ampliar as possibilidades 

de melhoria do discurso, isto é, pela producdo do conhecimento a ser feita na universidade, 

pode-se conceder credibilidade e constante aperfeicoamento ao discurso cultural e, pela 
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constante critica e proposicaes sociais da sociedade civil ao Estado, pode-se esperar 

influentes mediacOes no processo do envelhecimento e da velhice. 

A tradicao tambem apresenta suas razees e, subverte-las, para conceder maior 

excelencia humana, nao é tarefa de discursos fugazes. 0 discurso comunicativo tambem 

carece de estrategias e conta corn inimigos uma vez que a desinstalacdo provoca o 

desconforto daqueles que devem flexibilizar seus dominios e interesses. 0 mundo-da-vida 

tem sua forma de ver, de fazer e de expressar seu perfil social, e essa realidade 

historicamente construida constitui-se num campo de forcas que possui sua lei da inercia. 

Decerto, esse fluxo comunicativo exige sensibilidade, capacidade de liberar-se dos 

limites, das dependencias: em suma, urn estilo cognoscitivo indicado como dependencia do 

campo que, em seu caminho para a autonomia, o Eu superou e substituiu por urn estilo de 

percepceio e de pensamento independente de um campo (Habermas, 1990b, p. 72). 

Assim como assiste ao individuo uma natureza interior capaz de liberty-lo de suas 

convencOes, tambem a sociedade pode elaborar relaceies de poder capazes de promover 

formas mais justas de pensar, de querer e de amar. 

Ao finalizar o capitulo, pode-se dizer que a teoria da acao comunicativa apresenta-

se como meio para encaminhar a investigacao sobre a identidade humana no envelhecimento 

e na velhice e sobre as mediacoes do Estado e da universidade. 0 discurso investigatOrio, a 

luz dos principios comunicativos, favorece a minimizacdo da ciencia monologicamente 

construida e repara as tendenciosidades da logica instrumental uma vez que é realizado a 

luz de justificativas, aberto a todos os investigadores e mediado pelo do mundo-da-vida. 

0 conhecimento, a etica e a expressividade ern torno da velhice representam 

criterios de validez do discurso. Entende-se, assim, que as concepcoes, as normas e a 

individualidade devem estar equilibradas nas consideraceies delta investigacao. 

As afirmacoes feitas no capitulo pretenderam esclarecer o que as iddias 

habermasianas sugerem que pela linguagem solidaria é possivel edificar mudancas sociais 

em torno da velhice, oferecer categorias conceituais para a metodologia de investigacao e, 

como adiante é visto, apresentar esclarecimentos sobre o Estado e a universidade frente ao 

envelhecimento e a velhice. 

Revela-se em Habermas a possibilidade de haver renovacdo do conhecimento e da 

etica, quando discursivamente construida. Assim, propos-se que tanto a verdade da 
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identidade na terceira idade como suns conseqiiencias sociais devem passar pela 

racionalidade argumentativa. 0 pensamento teorico e moral tern sempre sua validacdo 

entendida a posteriori, isto e, a verdade ou a justeza da acao emana da solidariedade e 

sinceridade dos discursadores, sendo provisorio, falivel, aberto e sempre a busca de 

entendimentos. Portanto, corn esses requisitos tern-se urn projeto de dialogo edificante. 

Isso nao significa que o discurso em torno do aperfeicoamento da identidade na 

terceira idade da vida adulta e das mediacoes seja feito sem dificuldades, pois, se a 

linguagem fosse completamente desimpedida, seriam colhidos melhores resultados sociais e 

culturais na construcao da etica. Entretanto, no discurso do conhecimento, da justica e da 

expressividade, interpOem-se as estrategias do poder inconsciente e historicamente 

constituidas para garantir privilegios hegemonicos. Isso, porem nao limita o potencial do 

discurso comunicativo como meio de conhecer, de renovar costumes e de construir o ser 

humano expressivamente em todo seu ciclo de vida. 



CAPITULO H 

UM DISCURSO ADVOCATORIO: PERSPECTIVAS PARA 

A IDENTIDADE EXISTENCIAL NA TERCEIRA IDADE 

A casa lutava bravamente. A principio ela se queixava; as 
piores rajadas a atacaram de todos os lados ao mesmo tempo, 
corn urn odio nitido... Mas ela resistiu. Ouando comecou a 
tempestade, ventos mal-humorados dedicaram-se a atacar o 
telhado...Mas ela curvou o dorso e agarrou-se ao velho 
vigamento. Enid° outros ventos vieram e, arremessando-se 
rente ao solo, arremeteram contra as muralhas. Tudo se vergou 
sob o choque impetuoso; mas a casa, flexivel, tendo-se curvado, 
resistiu a fera (Bachelard, 1993, p.61). 

Este capitulo considera o universo da identidade na terceira idade e as possiveis 

formas de organiza-la. Para tanto, expbem-se um conjunto de conceitos teoricos sobre a 

construcao do envelhecimento. 0 discurso advocatorio, corn base em Habermas, pretende 

avancar no conhecimento ao propor-se a construcao dialogica de representacOes sobre o ser 

humano que envelhece. Assim como a identidade feminina esta sendo esclarecida e 

emancipada, fugindo do seu papel de guardia do lar e de assessora do poder masculino, ao 

ser humaho que envelhece pode-se permitir urn conhecimento descentrado da linha de 

pensamento formulada para os adultos produtivos, socialmente autorizados e fisicamente 

vigorosos. 

Toda crise existential representa um momento decisivo na biografia dos individuos, 

sendo que varios fatores concorrem para sua solucao ou, ao contrario, para que as pessoas 

sofram consequencias comprometedoras no processo do desenvolvimento. A renovacao da 
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identidade se realiza a partir da interpretacao cultural e social dos individuos, que passam a 

fazer, sob essa otica, sua leitura de mundo. 

A linguagem cultural, ao transformar-se pela investigacao cientifica e pelos eventos 

sociais, pode suscitar oportunidades; assim, os conceitos tradicionais podem sofrer novas 

traducaes. 0 fenomeno do rompimento das fronteiras das dicotomias entre binornios, como 

sujeito/objeto, homem/mulher, e os rompimentos das fronteiras entre culturas nacionais 

favoreceram interpretacOes mais flexiveis entre velho/novo, propiciando deslocamentos da 

percepcao da identidade hegemonica da vida adulta. 

Pode haver perda de qualidade de vida quando o reconhecimento social e as 

oportunidades educacionais se concentram sobre a vida adulta vigorosa e inteiramente 

empenhada no sistema, constituindo-se em norma final e referencia do desenvolvimento. 

Existem, portanto, formas sociais de violencia que subtraem as possibilidades de 

reconhecimento e de construcao especifica de ser ao adulto tardio. Este capitulo pretende 

apropriar-se do conhecimento que desvenda algumas categorias de identidade proprias do 

desenvolvimento humano na velhice. Importa, porem, reconhecer que esse discurso sobre a 

identidade a inacabado. A intencao é propor um discurso gerador de descontinuidades, que 

desloque o enfoque cultural sobre o ideal humano centrado na vida adulta, enquanto 

centrada nos ideais do sistema constituido de interesses da burocratizagdo politica e 

economica. 

0 empreendimento de esclarecer sobre a especificidade da pessoa em seu 

envelhecimento é uma tarefa complexa. Na verdade, esclarecer pode significar per em 

evidencia aspectos desconhecidos, o que pode ampliar uma realidade modelada pela 

historia, nem sempre justa corn todos os segmentos populacionais. Corn o empreendimento, 

portanto, pretende-se avancar no aperfeicoamento da identidade e da condicdo humana. 

Suptie-se-  a identidade na terceira idade como uma etapa da vida em potencial, uma 

identidade em construcao e, por forca de interpretacOes, capaz de ser ouvida em seu sentido 

especifico, apresentando-se igualitariamente para a insercdo e fruicao dos beneficios sociais. 

0 esforco de renovar o estoque cultural sobre o enveihecimento e a velhice, neste capitulo, 

esta ancorado nas contribuicOes de outros estudiosos do enveihecimento, ao mesmo tempo 

em que pretende realizar uma Leitura que se orienta na busca da definicao de uma nova 

zona de desenvolvimento (Vygotsky, 1994). 
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Tomando-se por referencia as pretensoes de validade do discurso comunicativo, 

pode-se dizer que os mais velhos precisam ser revelados, ter suas relacoes sociais 

aperfeicoadas e uma melhor expressividade. E dentro do paradigma comunicativo da 

verdade, da justica e da melhor expressao dos individuos é que se propae entender o perfil 

humano a ser conquistado pelo discursos comunicativos. Como a identidade humana ocorre 

num contexto, propOe-se tambem avaliar as conseqiiencias politicas emergentes do 

entendimento de uma nova zona de desenvolvimento a ser considerada e as relacties sociais 

a serem construidas para a viabilidade do pensar, do amar e do querer. 

0 Ocidente estabeleceu como metas educacionais a producao, o poder e a forca 

como expressOes de desenvolvimento. Corn o advento do envelhecimento das populacoes, 

gera-se a violencia se os objetivos do desenvolvimento nao se deslocarem para outros 

parametros. A cultura ainda nao erigiu interpretacoes satisfatorias. Ao iniciar-se a analise 

teorica sobre a identidade existencial na terceira idade, é conveniente que se avaliem os 

diversos conceitos de identidade e suas implicacOes e, a partir dessa analise, se delineiem 

categorias inspiradoras de relacCies sociais adequadas ao envelhecimento e a velhice. 

1 - IDENTIDADE EXISTENCIAL: AUTO -REFERENCIA E CULTURA NO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO TARDIO 

Ao se tratar do desenvolvimento humano, acorrem diversas interpretacoes sobre os 

processos da formacao da personalidade e, particularmente, sobre a identidade. Diversos 

autores pos-estruturalistas enfocam as diversas identidades que o individuo pode assumir 

ao mesmo tempo e transitoriamente, sem a perspectiva de unidade e organizacao. 

0 enfoque que se pretende dar, porem, compreende o sujeito enquanto capaz de 

abrigar diversos discursos culturais, muitos deles realizados inconscientemente, mas 

passiveis de auto-reflexao. As referencias culturais, vistas como significativas e 

determinantes para a construcao da identidade em qualquer idade, podem determinar 

efetivamente o grau de entendimento proprio, mas nao capturam o individuo 

deterministicamente, liberando-o, com certa flexibilidade, para as escolhas que a cultura e a 

sociedade tern a disposicao. 
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Pretende-se demonstrar tambem que os modos vivenciais da organizacao dos 

objetos simbolicamente constituidos e organizados para o individuo e pelo individuo 

resultam em formas particulares de sentir enquanto partilhados por diferentes sujeitos da 

cultura. As construeOes pessoais das determinacoes culturais podem passar pelo crivo das 

operacOes reflexivas dos interpretadores. A forea dos significados culturais e do direito ao 

seu capital simbolico é decisiva para a viabilizacao da identidade existencial, em outras 

palavras: a modulaeao da identidade e sua ressonancia pessoal dependem da qualidade das 

experiencias engendradas por uma cultura. Portanto, a perda das oportunidades de 

participacao pode chegar ao ponto de nem liberar o sujeito para as escoihas e nem, ao 

menos, construir seu significado como presenca atual, perdendo-se a atualizacao de ideias e 

sentimentos. Isso revela que a identidade 

desenvolve-se no tempo, no espaco e numa determinada 
cultura. Nei° e apenas urn retorno a si mesmo, mas tambem que 
levard o individuo a ser, porque ira formar a sua estrutura 
individual a partir daquilo que ve na sua cultura. E uma 
reflexao observadora que implica um retorno porque cada 
momento historic° da humanidade tem os seus tipos 
significativos, que por sua vez, tem papel preponderante na 
estrutura do individuo (Mosquera, 1973, p. 12). 

As experiencias infantis e aquelas que, a par da reflexao, vao se constituindo fazem 

parte do capital interpretativo de ideias e sentimentos ao longo da vida, levando o sujeito a 

envelhecer, muitas vezes, corn informacOes preconceituosas e como canones de verdade. 

A longevidade traz, atualmente, dificuldades considerayeis para a construcao da 

identidade. Homens e mulheres estao ai com suas fune -Oes mentais capazes de interpretar e 

escolher corn sabedoria e seleeao afetiva o que lhes convem, mas se diluem em dissabores e 

depressOes pela ausencia de tarefas a cumprir. Parece haver perplexidade social diante do 

envelhecimento. A identidade, na ausencia de investimento intelectual e afetivo, torna-se 

urn processo regressivo, e a metafora do estrangeiro sem lei e sem palavra coaduna-se corn 

a expressao perturbada daqueles que envelhecem. A proposta, porem, é apresentar a 

possibilidade de o sujeito e a comunidade que o envolve serem capazes de olhar 

criticamente a cultura e a sociedade, estabelecendo novos parametros de interpretacao do 

desenvolvimento. 



69 

1.1 - Identidade cultural e envelhecimento 

Hall (1992) aponta para tres conceitos de identidade: 0 primeiro compreende o 

individuo como possuidor de um nucleo interior, que emergia pela primeira vez quando o 

sujeito nascia e com ele se desenvolvia , ainda que permanecendo essencialmente o mesmo 

- continuo ou " identico" a ele - atraves da existencia (p. 3). 

A segunda concepedo contempla as questhes das interferencias sociais na 

construed.° da personalidade; compreende ainda urn nude° interior, passivel de 

modificaeOes em fungal° do dialogo constante com as solicitacOes culturais. 

A terceira ideia aponta para a inteira provisoriedade da identidade. 0 sujeito 

como possuidor de um nude() coordenador e continuo deixa de existir, passando a ser 

entendido como fragmentado pelos discursos diversos e mutantes; o sujeito, nessa 

interpretaedo de identidade, submete-se aos discursos culturais, desfazendo-se a unidade 

identitaria em favor de identidades provisorias. 0 discurso pOs-estruturalista aponta para a 

forea da linguagem social na construcao das identidades e adota uma abordagem 

multicultural de reconhecimento para as diversidades de expressOes culturais, 

problematizando as hegemonias e as consideraeOes binarias extremadas. A proposicao dos 

deslocamentos das essencialidades para as expressOes hibridas de identidades, para as 

expressOes de rompimentos de fronteiras, constitui-se num elemento enriquecedor para a 

psicologia e para a construed° da etica pessoal e social. 0 rompimento das construgOes 

paradigmaticas de identidade da lugar a desconfianea das narrativas sociais hegemonicas. As 

identidades nao sao preestabelecidas, mas resultantes das iniciativas culturais e de suas 

reformas construidas. 

0 discurso pos-moderno a respeito das identidades parece, porem, minimizar a 

possibilidade de uma reorganizacao de projetos pessoais e comunitarios para a realizagdo 

dos sujeitos. 

Em razao da exacerbacao da finitude e da incerteza, a continuidade cede aos 

propositos da descontinuidade. Os sujeitos sentem-se, pelos rompimentos de quaisquer 

hegemonias, como que dependurados na hist6ria efetiva que os desmancha e os constroi, 

esvaindo-se, de urn lado, a autonomia enquanto, por outro, as mudangas desocultam 

perspectivas insuspeitadas. Gergen compreende tambem que o entendimento 

modernista pode comprometer as relaeoes mail profundas das awes e dos projetos: Na 
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busca da intimidade comprometida, o sujeito pos-modern en frenta um chamativo e 

desconsolador contraste entre a busca de um ?nide° interior do ser e a dispersa 

multiplicidade do eu colonizado (1992, p. 226). 0 autor considera que, no jog° erratic° da 

pos-modernidade, sao esquecidos os compromissos de interdependencia social; poe em 

diivida a forca absoluta da desconstrucao e aponta para a identidade constituida em 

discursos significativos e duradouros pelos quais se estabelecem as regras minimas da 

identidade, que assume suas variacoes, mas se aglutina em torno de parametros minimos de 

organizacao e criacao. 

0 que se pretende extrair da percepcdo pos-modernista sobre a construcao das 

identidades é a defesa do direito de cada sujeito construir-se com suas referencias culturais. 

Assim, as mulheres podem deslocar-se para sua centralidade e os negros, para a 

convivencia naturalizada de seus proprios costumes. No discurso em torno dos mais velhos, 

a pos-modernidade suscita a possibilidade de a longevidade tornar-se urn espaco humano 

tao confortavel como a juventude e a vida adulta. A identidade passa a ser, entao, uma 

referencia com a qual se estabelecem relacifies de poder; conseqirentemente, os mais velhos 

podem possuir sua intimidade e, por uma politica social, encontrar formas de revelar seu 

desenvolvimento. Isso significa que os mais velhos se constituem por discursos, ou seja, sao 

tambem frutos da linguagem historica. As formas de operar a realidade possuem seus 

conteudos com base das referencias culturais. Isso, porem, nao afasta o entendimento de o 

sujeito mediado poder desenvolver estrategias denunciadoras e opc -eies divergentes daquelas 

origindrias de sua cultura. Deduz-se, entao, que o espaco da critica social e pessoal, corn 

base em referenciais lingiiisticos, enseja uma funcao disciplinadora de vontades diferentes 

daquelas que sao estabelecidas pelas hegemonias tradicionais da cultura. 

A linguagem cultural e disciplinadora de saber e de poder dos mais velhos constitui-

se em fundament°, podendo, entretanto, ser relativizada pela educacdo e pela politica. Esta, 

talvez, deva ser a tarefa de uma teoria critica da educaceio - a contestacao e o 

questionamento constante, mas new a partir de uma posicao superior, vanguardista, 

epistemologicamente superior, e sim a partir mesmo das relacoes de poder e do 

questionamento de seu proprio envolvimento de hierarquias, posicoes e autoridades 

privilegiadas (Silva, 1995, p. 260). 0 que se prop& é a possibilidade de uma ordem 

disciplinadora a partir de conhecimentos e politicas discursivamente formulados em 

contextos variados, os quais respeitem os desejos e as realidades dos interlocutores, sem 
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utopias e sem verdades metafisicas. A busca de verdades livres de exclusao é uma tarefa 

complexa. Mas como vivemos nos limites da linguagem, podemos questionar e formular 

entendimentos destituidos das violencias hegemonicas ou, ao menos, resistentes as formas 

originais de dominacao. No dizer de Chambers (1995), isso supbe que repensar o tempo e 

o espaco dentro de uma cultura, uma linguagem, uma instituiceio, uma tradicao, um 

conjunto de historias, e repensar o proposito, a direcclo e os limites destas mesmas 

categorias (p. 58). 

0 sujeito que é jogado no seu mundo de linguagens fabricadas jci nao pode 

considerar-se urn agente hist6rico completo e plenamente realizado. Sem uma origem ou 

destinos estabelecidos este sujeito carece ate da relativa estabilidade clue the proporciona 

a intersecctio acumulativa de mirhiplas posicoes (classe, idade, sexo, raga, nacionalidade 

(Idem, p.160). A desestabilizacao dos vetores culturais parece, porem, nao afastar a 

possibilidade de sustentar -se uma organizacao de padreies filtrados a luz das exigencias de 

controles pessoais e da solidariedade comunitaria. A configuracao final das leituras, 

reconstrutivamente estruturada pelo sujeito, pode resistir as exigencias histOricas. Apesar da 

coerencia que se estabelece atraves de operacOes estruturantes dos valores hegemOnicos, 

nao quer dizer que nao haja modificacao. A visibilidade das mudancas pode ser negociada 

no interior de cada comunidade e no interior de cada sujeito. A par dos apelos historicos, o 

sentido critico pode se agucar, e a integracao pode permanecer coerente com formas 

criticas de organizacao. Ocorre, de outra parte, a possibilidade de haver perturbaceies na 

estruturacao da personalidade, mas tambern a renovacao de sujeitos, coerentes e saudaveis 

apesar das contradiceies. 

Chambers (1995) insiste em dizer que os conteudos de elaboracao da identidade sao 

sempre referentes as circunstancias da linguagem cultural, em que nossa formaccio, nossa 

heranca,. nossa memOria e nossa linguagem particulares sac) re-memorados e 

temporariamente completados e autorizados (Ibidem). 

Nesses jogos de linguagem, vao se constituindo as regras e as instituicOes que 

constantemente se ultrapassam. 0 proprio jogo constitui-se na construcao do sujeito que 

opera as regras ao mesmo tempo em que se disciplina por elas. 

As linguagens historicas de dominacao sao recorrentes em seus discursos, 

constituindo clientelas e mantendo a ordem de verdades e politicas de interesse. Isso nao 

representa toda a verdade, uma vez que sao historicamente visiveis todas as formas de 
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resistencia para a construcao de discursos emancipadores. A metafora do colonizado 

equivale a do velho; em ambos existe um potencial de reivindicacOes suscetiveis de 

mobilizacao para o exercicio de um novo conhecimento e de uma nova arca. Isso 

representa o espaco da linguagem, que tambem é comunicativa e tende a realinhamentos 

histericos. Mas somente discursos veementes e conscientes de sua fragilidade frente as 

posicOes validadas pelas pretensOes de poder podem realizar uma direcao com significados 

diferenciados daquelas proposicOes sociais marcadas por relagOes de poder unilaterais e 

carentes de comunicacao. Comparacao similar pode ser realizada na desconstrucao da 

hegemonia masculina. A mudanca da hegemonia adulta tracada pelos ideais da tradicao em 

detrimento dos adultos mais velhos obedece aos mesmos canones, e a revolucao das 

representacOes sociais pode percorrer os mesmos caminhos. Com  a proposicao vjgorosa de 

argumentos em favor de verdades e de justificativas para uma etica expressiva em todas as 

idades, pode-se chegar a estrategias consistentes de interpretacties renovadas e ampliadoras 

de identidades existenciais. A aplicacao de novos discursos contam em si o potencial de 

constantes e renovados argumentos. 

Alcoff (1989) adverte sobre as dificuldades na superacao das linguagens historicas 

ao mesmo tempo em que encaminha a pretensao de novos discursos para a superacao da 

hegemonia masculina: 

A ideia aqui e que nos temos pouca escolha no fato de quem 
somos, pois como Derrida e Foucault nos recordam, as 
motivacoes e intencoes individuals neio contam, ou quase neio 
contam, no esquema da realidade social. Somos construcoes - 
isto e - nossa experiencia de nossa prOpria subjetividade e uma 
construccro mediada por e/ou baseada no discurso social que 
vai alem do controle individual (p. 6). 

Alcoff (1989) sublinha seu entendimento ao citar Foucault, que afirma sermos 

corpos totalmente marcados pela histOria; aponta, podem, para a autoridade do sujeito em 

refletir-se no discurso social e desafiar suas determinacOes (Ibidem). Isso significa que a 

identidade passa pelo discurso das operacOes internas (critica) e das operacOes externas 

(estrategias) dos interlocutores de urn jogo possivelmente renovado. Indica a possibilidade 

de se refazer a experiencia da feminilidade ou, mesmo, da masculinidade nao somente nas 

dobras da historia, mas nas dobras das descobertas em que os sujeitos podem rearticular-se 
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dentro de uma experiencia historica apropriada. Mais ainda, e uma interpretaccio de nossa 

historia dentro de uma particular constelacao discursiva, uma histaria em que somos 

sujeitos da e para a construcao social (Idem, ibidem). Nessa forma de entender-se a 

feminilidade ou masculinidade, juventude ou velhice, firma-se a posicao de a identidade 

constituir-se em discursos flexiveis mais do que em atributos estabelecidos pela natureza ou 

pelo essencialismo historic°. 

Se, de uma parte, parece haver um nncleo resistente, uma disposicao comunitaria e 

pessoal para a organizacao de elementos constituidores de identidades, de outra, as 

mediacOes dos papeis e representacOes, cujos significados passam a constituir o conte6do 

das operacOes de integracdo, dependem das oportunidades e reconhecimento sociais em 

torno das quais os sujeitos vao estabelecendo suas referencias e significados. Se, de urn 

lado, o sujeito branco, distinguido corn todos os predicados eurocentricos, tem facilidades 

para se vincular a instancias imaginadas e de cujos conteudos retira seu oficio de viver e de 

entender-se respeitado, de outro, o negro ou o indio et al., sao construidos como inferiores, 

e suas relacOes de poder e de justica tornam seu acesso social diminuido, perfazendo-se urn 

sujeito com auto-imagem perturbada; seu corpo e mente foram depauperados. Mais que 

metaforicamente, os mais velhos vdo perdendo suas instancias de representacao social, e ao 

distanciarem-se das funceies socialmente reconhecidas e tidas como ideais da vida adulta, 

tornam irrealizavel a construcao da identidade. Ao se tornarem incompetentes, afetiva e 

intelectualmente, perdem o sentido de suas vidas e o potencial de desenvolvimento, isto é, 

perdendo-se as mediaciies, desorganizam-se. Em funcao da elevacao da populacao idosa e 

da sensacao de ameaca dos adultos que envelhecem competentes, percebe-se a instalagao da 

crise diante da longevidade humana. Como tern dito Mercer, a identidade somente e um 

terra quando ester em crise, quando algo que se sup5e fixo, coerente e estcivel e deslocado 

por uma experiencia de duvida e incerteza (Larrain, 1996, p. 93). 

A crise, portanto, surge quando sacs problematizadas as forcas de expressao usuais, 

pondo-se em diavida a veracidade dos entendimentos convencionados, passando-se a se 

constituir novos discursos em torno da realidade questionada. 

0 que se busca sao os vetores que atravessam o perfil humano que envelhece. A 

proposta de Habermas, enquanto aponta novos acordos sociais em torno dos potenciais de 

protesto, atraves dos vetores do conhecimento e de diferenciacOes no ordenamento social, 

pode levar a uma gramatica e a uma pragmatica das formas de vida favorecedoras de um 
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realinhamento cultural e social. 0 Estado e a sociedade civil podem encaminhar a defesa e 

a restauracclo de formas de vida ameacadas ou a implantaccro de novas formas de vida 

(Habermas, 1992, p. 556). Os atos de fala capazes de chegar a novos entendimentos sociais 

e culturais devem constituir-se, porem, em bases argumentativas de tal forma que possam 

ser transferidos a quern estiver na mesma situacao reivindicativa, respeitadas as enunciacOes 

do contexto. De toda forma, isso significa que a construcao da identidade, no advento do 

envelhecimento, tern na linguagem cultural a sua morada. A identidade existencial dos mais 

velhos desenvolve-se, aproveitando-se os termos de Larrain (1996) em um individuo como 

resultado de suas experiencias sociais atraves da linguagem e da comunicacao (p, 100). 

Para tanto, conta o grau democratic° da sociedade civil e desta no Estado. Larrain 

(1996) tambem concorda corn as criticas de Habermas e corn sua teoria emancipadora 

quando escreve: A razclo instrumental produziu muitas conquistas materiais, mas tambem, 

como diz Habermas, e culpada de ter invadido corn sua logica reificada e mercantil os 

mundos da vida onde deveria imperar a razdo comunicativa (p. 244). Contra essa 

defasagem entre a logica instrumental e a logica comunicativa é que se propOem os 

discursos multiculturais, ou seja, a soberania de existir identidades sem hegemonias 

tendentes a fazer do homem instrumento de interesses de grupos historicamente 

excludentes. Retornando as origens da virada lingiiistica , pode-se dizer que vivemos na 

morada da linguagem, como diz Heidegger, cujas fronteiras sao as fronteiras dentro das 

quais podemos negociar a existencia humana e aperfeicoar o eritendimento e a etica para a 

formulacao de uma identidade cultural para os mais velhos. 

1.2 - Identidade existencial e envelhecimento 

Duas questhes sdo postas no inicio deste tema: o quanto a identidade pode ser 

determinada pela auto-reflexao e como a pessoa pode, em seu interior, no processo de 

envelhecimento, expressar seus sentimentos e resistir diante das linguagens redutoras de seu 

potencial. 

Para iniciar o caminho te6rico dessas questhes, é oportuno recorrer a Heidegger 

(1995): Pode-se, portanto, determinar a cotidianidade da presenca como ser-no-mundo 

aberto na decadencia que, lancado, se projeta e que, em seu ser junto ao mundo e em seu 
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ser-com-os outros, esta em jogo seu poder-ser mats proprio (p. 244). Em outras palavras, 

o ser humano detem a condi* de estar, critica e participativamente em frente ao seu 

mundo, quer interno ou externo, e de buscar uma das possibilidades de abertura mais 

abrangentes e mais originarias dentro da propria presenca (Idem, 245). 

Essa presenca humana parece ter lido revelada por Piaget em periodos sucessivos, 

integrada por fatores de auto-regulacao organica e psicologica, expressando-se em 

operacOes que avancam e na cooperacao realizada frente as intervengOes sociais. 0 gue 

Piaget nao contempla em suas explicacoes clinicas do desenvolvimento é a real forca dos 

conteudos sociais que sao operados em niveis concretos e/ou abstratos pelos individuos 

sem, entretanto, penetrar em seus sentidos originais e nas suas autorias. A analise do 

pensamento piagetiano em torno das operacOes nos aponta para a expressao pessoal e 

cooperativa de seu acontecimento; apela para a condicao do mecanismo interno de 

regulacao afetiva e intelectual, nao a reduzindo a inatismos ou essencialismos 

preestabelecidos. Mesmo perante os estimulos sociais intervenientes na orientacao escolar, 

a ay.& social e ineficaz sem uma assimilaceio ativa da crianca, o que sup& instrumentos 

operatorios adequados (Piaget, 1968, p. 142). 

As ideias em torno da competencia do sujeito em organizar operatoriamente suas 

realidades sao recorrentes tambem em Kohlberg ao qual Habermas recorre particularmente 

na busca de entendimento sobre a identidade moral das pessoas. Nesse sentido, 

compreende-se que a construcao de padroes eticos passa pela competencia de julgamentos 

descentrados do proprio sujeito , ao mesmo tempo em que the assiste, pela reciprocidade de 

entendimento, uma capacidade de avaliacao solidaria e universal, conquistada a medida que 

os sujeitos avancam no poder de organizacao da realidade, coincidente com as_pro_posiceies 

de Piaget a respeito da evolucao da inteligencia: periodo sem convencOes, ou seja, da 

inteligencia pre-operacional; periodo convencional ou das operacoes concretas; periodo 

pos-convencional, que é o das operaceies abstratas . Neste estagio de desenvolvimento, 

o que e justo e definido corn base numa decisao da consciencia, 
tomada de acordo com principios eticos escolhidos 
autonomamente e que visam a ser logicamente compreensiveis e 
dotados de universalidade e consistencia. Sao principios 
universals de justica, que dizem respeito a reciprocidade e 
igualdade dos direitos humanos, bem como a dignidade dos 
seres humanos enquanto pessoas individuals (Habermas, 
1990b, p. 56). 
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Esse processo de desenvolvimento capaz de autonomia é resultado de 

amadurecimento e aprendizagem e percorre uma serie de estagios mediados pela maturacao 

e cultura cada vez mais organizados. No medium constituido por comunicacoes 

formadoras de normas e valores, e penetradas de experiencias esteticas, os contetidos 

culturais herdados nab sao mais simplesmente os marcos de modelacclo dos carecimentos; 

ao contrario em tal medium, os carecimentos podem buscar e encontrar as suas 

adequadas interpretacoes (Idem, p. 72). Deduz-se, entao, que as operacOes mentais podem 

progressivamente avancar e se aperfeicoar, como no caso das operacOes tornadas 

competentes pela experiencia a que podemos denominar de sabedoria. 

A consciencia humana torna-se capaz de operar em diversos niveis a medida que 

puder produzir e lidar corn objetos desafiadores, os quais se constituem regularmente das 

oportunidades que se abrem nos espacos sociais. Quando as escolhas se reduzem 

extremamente, existe o processo de desumanizacao. Isso acontece aos mais velhos que se 

assemelham aos prisioneiros dos campos de concentracao: ate ha pouco, eram tao 

consistentes em suas identidades; rapidamente, no entanto, ficam sozinhos e a consciencia ja  

tido pratica muito mais do que se pode praticar diante de um prato de comida. Iguais aos 

jovens sem objetos de insercao social, pelos quais se constroi a identidade, os mais velhos 

estao diante de suas comunidades corn seu tempo, incapazes de revelar suas operacoes 

mentais sabias - porque capazes de avaliar as melhores respostas pelo grau de flexibilidade 

adquirida afastados dos exercicios necessarios para a revelacao de seu potential. Sao os 

estranhos em suas casas, nas quais andavam responsaveis e solicitados ate ha bem pouco. 

As relaceies de violencia social, na ausencia de recursos internos e de condicties 

institucionais, inibem a qualidade de operacOes mentais e dimensionam restritivamente a 

afetividade. Somente a reflexao esclarecedora, reivindicadora e discursos eticos 

qualificadores podem desconstruir os estereotipos e construir uma disciplina de proposigOes 

comunicativas. 

A segunda questao inicialmente proposta refere-se aos sentimentos implicados no 

envelhecimento. Beauvoir (1970) expoe, em sua historia sobre a velhice, toda a sorte de 

lamentos que contundentemente saem da boca dos mais velhos em razao das formas de 

rejeicao nas quais a historia os subjugou. Nao é possivel negar que, em alguns espagos 

raros e limitados, os mais velhos foram tidos como sabios e guardadores de informacOes 

importantes. Em outros momentos, porem, é contraditoria a interpretacao sobre a velhice. 
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A velhice se aproxima, muitas vezes, da loucura e pode suceder que vela se conciliem duas 

imagens contraditorias tradicionais: o velho scibio e o velho louco (p. 187). Os elogios 

que se faziam aos romanos pelo respeito dado aos senadores referiam-se aos mais velhos da 

elite, nunca aos velhos plebeus. 

Durante toda a historia da humanidade ocidental, a interpretacao da velhice foi 

perpassada de conceitos essencialistas, que regularmente expressavam o temor e a rejeicao. 

Cicero, corn pouco mais de 35 anos, afirmava sobre o seu sentimento em relacao a velhice: 

E um movimento de ebrio, hesitante, vertiginoso, informe... Damos o nome de sabedoria, 

dificuldade de nossos humores, ao desgosto das coisas presentes (Idem, 179). Na Idade 

Media, somente alguns velhos opulentos tinham o privilegio de envelhecer aos cinquenta 

anos com certa dignidade: Como a dos velhos, a condicclo das criancas era muito dura 

(Idem, p.190). Beauvoir (1970) analisa a aposentadoria, mostrando que é mais uma forma 

de discriminacao dos tempos atuais: Certos regimes de assistencia pressup5em que a 

velhice equivale a uma invalidez e a aposentadoria a um auxilio concedido a necessitados: 

e entao interdito ao aposentado qualquer tipo de trabalho remunerado (p. 254). E natural, 

entao, que, diante do envelhecimento, nao havendo mais nada ai que possa encantar, 

esvazie-se o tempo presente e a velhice se tome um tempo de depressao. 2  

2  Em textos e nas palavras dos mais velhos sad encontrados textos que revelam este sentimento: 
oh! volta a casa, busca o teu caminho, 
vai. mesmo assim, cansado e sem beleza: 
la achards o rosto que adoravas 
quando era jovem toda a natureza (Bosi, 1987. p. 43). 

Diferentes nao sad as expressaes dos mais velhos da Oficina Literaria do Centro Regional de Estudos e 
Atividades para a Terceira Idade da Universidade de Passo Fundo que, em seu livro Retalhos de Vida, 
demonstram a dor de nao possuirem mais a riqueza dos sonhos infantis nem o prestigio da vida adulta. Os 
autores e os textos submetem-se a hegemonia cultural da vida adulta e. de alguma forma, lastimam os dias 
"do passado que ja se foi". Pode-se resumir em Eny Sampaio a angustia construida para o envelhecimento 
em nossos dias: 

Eu Sou aquela mulher 
de pensamentos distantes 
transformando o fruto da saudade 
em grads de esperanca (Costi et al., 1996:84). 

0 conjunto das ideias acima revelado nao esgota, entretanto, o potencial a ser mediado no envelhecimento. 
As narrativas culturais em torno do envelhecimento, as decisoes pessoais a custo de resistencias 
diferenciadoras revelam que pode haver formas mais enriquecidas de os sujeitos envelhecidos elaborarem 
suas identidades. 0 livro Coragem para Envelhecer revela historias de vida corn sentido de realizacao 
diante da longevidade. Os titulos das narrativas sad emblematicos da possibilidade de construcoes felizes 
sobre o envelhecimento: "A coragem de amar outra vez". "Poncieracties sobre a existibilidade". "A alegria 
de ser uma pessoa de bem", "A criacao da imagem como conceito de imortalidade", "Ainda existem 
montanhas mais alias a escalar". "As bencaos da maturidade". Mais de quarenta titulos e os contadores de 
suas historias revelam caminhos de identidades constnliclas em satisfatoria seguranca ontologica. Por certo. 
os testemunhos inscrevem-se em contextos sociais favoraveis. Urn dos vetores que atravessa a vida de todos 
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0 nivel diferenciado de insatisfacao entre velhos deprimidos e voltados para a 

realidade do passado, quando possuiam uma reconhecida identidade, e aqueles que 

encontraram relacOes satisfat6rias na velhice pela sua insercao social, revela a importancia 

de se conceder sentido na vida graves de objetos de investimento cognitivo e afetivo. 

A identidade, ao ser entendida como a conceituacaso singular do processo de 

experiencia e de integracao de uma pessoa, visando manter a continuidade compreensiva e 

expressiva de si mesma, num sistema de relacOes sociais, interpessoais e intrapessoal, 

necessita de continuados desafios para poder revelar a libido desenvolvida e por constituir-

se. Na ausencia ou limitacao de costumes de apropriacao de significados sociais, ao 

contrario, o processo torna-se constrangido pelo empobrecimento das escolhas. 

0 conceito de identidade existencial, portanto, foge as implicacOes essencialistas, 

assumindo urn entendimento voltado para a experiencia cultural e singular do 

envelhecimento. Esse conceito ancora-se na compreensao construtivista de identidade, 

assumindo a importancia das influencias historicas e comunitarias sobre os individuos, ao 

mesmo tempo em que adquire uma dimensdo integradora e orientadora de direcOes, a 

exemplo da interpretacao piagetiana do desenvolvimento. Isso significa que a identidade 

existencial envolve-se com o nominalismo historic° sem negar, no entanto, os processos 

humanos de desenvolvimento com base em certas determinacOes intrinsecas. 

Pode-se concluir que a identidade existencial esta permeada por estagios que se 

apresentam com regularidade, ao mesmo tempo em que se pronuncia de acordo coin os 

discursos historicos, resultando disso a experiencia humana de ser, particular e responsavel. 

Mais ainda, consiste a identidade existencial numa interpretacao pessoal e generalizavel, 

inserida num universo particular de discursos e capaz de se sujeitar e ser sujeito de sua 

historia. 

A ideia que se apresenta é de que os potenciais afetivos no envelhecimento podem 

aproximar-se de operacoes competentes e densas de vigor em busca de objetos ou sentidos 

facilitadores de uma identidade existencial expressiva. Nesse sentido, Erikson (1970) 

afirma: Somente a pessoa que conseguiu sucesso em cuidar de coisas e pessoas e tern 

gerado produtos e ideias.... chega ao estado de seguridade acumulada do eu com respeito 

eles é a competencia dos recursos culturais anteriormente internalizados: um credenciado conjunto de 
experiencias culturais e artisticas mediou a sua realidade existencial. 
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a sua tendencia para a ordem e para o significado (p. 241). Para tanto, o Estado e a 

universidade podem oferecer mediaeOes decisivas na constituicao da afetividade, 

favorecendo cenarios interessantes para a longevidade. 

2 - IDENTIDADE NA TERCEIRA IDADE: CRISE OU EXCLUSAO 

Parece que a antinomia entre continuidade-ruptura deve, em numerosos casos, ser 

superada a partir de uma nova concepedo de crise: novas condicoes biologicas e ambientais 

provocam uma inadequacao entre as possibilidades da pessoa e as exigencias do meio, 

reativando, por isso, anglistias passadas e podendo conduzir as descompensac5 es que 

recorrem aos mecanismos de defesa depois de longo tempo abandonados (User, 1994, 

p.32.). 0 autor reconhece a consideraeao pessimista da interpretaeao da crise: a psico-

afetividade do idoso e frequentemente descrita de um modo unicamente deficitcirio em 

termos de enfraquecimento do Ego, de regresseio, de hemorragias narcisicas... . Dar um 

lugar preponderante ao deficit parece resultar da agressividade de nossa sociedade em 

relay& ao grupo de idosos (Idem, p.32). 

As proposieOes referidas interessam a hegemonia adulta uma vez que sao 

garantidos os privilegios das minorias que dao continuidade ao processo de exclusao; 

mantem-se vivo o inconsciente hist6rico da repeticao excludente. Existe uma linguagem 

perversa escondida nas ordens que ditam descanso e desligamento. Prefere-se entender a 

crise emergente na terceira idade como urn fenomeno patologico constitutivo da propria 

natureza dos mais velhos ao inves de avalia-la como uma oportunidade de aperfeicoamento 

humano, pois isso demanda investimento e distribuiedo mais equanime nas relaeOes de 

poder. 0 fator inercial da cultura concorre para a permanencia das identidades degradadas 

no envelhecimento. A identidade hegemonica adulta atrai sobre si a normatividade positiva, 

inibindo a formulae -do de identidades diferenciadas. A realidade histOrica das categorias de 

Dussel (1993) sobre as relacties entre totalidade/alteridade aplicam-se a abordagem sobre a 

exclusao do envelhecimento. Temos, assim, o primeiro obstaculo para a superacao da crise 

no envelhecimento: o preconceito da deterioraeao humana no envelhecimento. 

As estrategias da exclusao sac) diversas e, normalmente, tomam-se caracteristicas 

nao substanciais nas limitaeoes, mas sobre as quais se fazem afirmaeOes generalizantes e 

categoricas. Perde-se a singularidade do envelhecimento em favor dos preconceitos; 
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definicoes essencialistas naturalizam qualidades historicamente construidas. Formulam-se 

discursos constituidores de pre-juizos, em relacao aos mais velhos, como no caso de nacOes 

dominadoras que constroem discursos depreciativos sobre a cultura do povo dominado. 

Assim, a cultura hegemonica do colonizador produz uma alteridade nao desejavel e 

periferica. No caso do universo etario, ocorre o mesmo processo: os adultos passam a 

constituir o espaco humano hegemOnico, e a velhice passa a ser irrealizavel uma vez que the 

falta reconhecimento e outorgas dentro das representaceies da logica do sistema de 

producao. 

Parece ser mais justo e mais verdadeiro considerar o envelhecimento como uma 

crise passivel de verificacao e intencionalmente objeto de novos discursos, seja em praticas 

sociais descentradas das construciies tradicionais, seja em pesquisas realizadoras de novas 

descobertas suscitadoras de ousadias sociais. 

A ruptura ao ser dada por acontecimentos sociais e pessoais pode ser mais ou 

menos pronunciada e pode constituir-se em oportunidade de desenvolvimento. 0 que se 

pretende é demonstrar que ha uma inclinacao historica para a exclusao, baseada em 

categorias nao substanciais e que, se verificaveis, nao podem ser generalizaveis Essa 

tendenciosidade contaminada pode ser substituida pela racionalidade argumentativa 

segundo a qual se percebe uma crise existencial que, mediada por conceitos esclarecidos e 

por instrumentos sociais adequados, pode transformar-se na construcao de uma identidade 

humana eticamente aberta e, por consequencia, expressiva. 

Bianchi (1993) aponta para a questao do sentido humano no envelhecimento: o 

sentido reorientado daria a condicao para a integracao e a continuidade existencial da 

pessoa que envelhece. Uma exigencia que podemos chamar de funcional, o Eu entendido, 

no caso, como sujeito funcional do aparelho psiquico exige que haja continuidade de 

sentido e -so pode encontra-la mantendo relacOes continuas com objetos entendidos como 

polos de investimento fora do Eu (p.76). Pode-se dar assim uma definicao meramente 

fincional do sentido como sendo aquilo que mobiliza o aparelho psiquico para que possa 

permanecer em atividade, ou seja, manter a continuidade subjetiva. As formas que o 

investimento fora do Eu podem tomar sao elas proprias muito diversas, e... cabe observar 

que as mais diversas solucOes sao suscetiveis de cumprir seu officio (Idem, p. 78). 

A questao fundamental a ser problematizada deve ser posta sobretudo sobre a 

natureza do objeto de investimento, que, para Freud, e sexual. Em seu livro A Tecnica 
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Psicanalitica diz: As pessoas que atingiram ou passaram dos 50 nao disp5em mais de 

plasticidade dos processos psiquicos ern que se apoia a terapeutica - pessoas velhas 100 

sac) educaveis (Messy, 1993, p. 20). Freud afirma tambern em Ancilise Terminada e 

Intermincivel, que ha uma viscosidade libidinal, uma perda da plasticidade para a mudanca 

como no caso de pessoas idosas, levadas por uma especie de entropia psiquica. Tal 

afirmacao pode corresponder a uma verdade se o homem for apenas visto como urn ser 

constituido de forcas biofisicas. A interpretacao do ser humano obedece, dessa maneira a 

paradigmas de uma logica mecanicista. 

0 sentido reconstruido corn base em uma nova integracao e continuidade na terceira 

idade e ampliado corn o entendimento de que o ser humano possui a flexibilidade de 

construcao ideativa dos objetos. A carga afetiva, na proposta de Frankl (1992 ), nao é 

somente de origem biologica, mas cognitiva. Os objetos de interesse podem ter significados 

cognitivamente elaborados. 

Em Leger (1994), a crise é proposta da seguinte maneira: 

Certos acontecimentos externos ou internos provocam urn 
desequilibrio que a pessoa deve corrigir para manter sua 
homeostasia. Este estado eminentemente instcivel se desenvolve 
em urn periodo mais on menos longo; seu resultado continua 
sempre incerto ate o fim; se positivo, o retorno ao equilibrio e 
acompanhado de uma reestruturaceio a urn nivel superior da 
personalidade; se negativo, ele traz descompensacoes em 
cascata cujo resultado pode ser a morte ou o retorno aos 
estcigios muito arcaicos da organizacclo psicossomatica (p. 50). 

No caso do envelhecimento, a ruptura, negativa ou positiva em relacao aos estagios 

anteriores depende de um conjunto de fatores que, de uma forma geral, podem ser vistos 

sob a ordem das reservas anteriormente construidas, ou sob a ordem das condicoes de 

riscos ou disposicaes emergentes na situacao de ruptura. 

Nesse contexto, estao compreendidas todas as alteracoes tipicas do envelhecimento, 

como as privaciies sensoriais, o comprometimento da motricidade, a fragilizacao dos 

sistemas organicos e doencas corn fenomeno doloroso ou nao. Os acontecimentos estao 

condicionados aos habitos anteriores e as disposicoes hereditarias. As conquistas 

biornedicas suscitam indicacOes que apontam para os costumes como probabilizadores de 
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quantidade e qualidade de vida e para a possibilidade de a idade ser tambem urn resultado e 

nao uma direcao corn marcas essenciais. A longevidade, nessas ponderaciies, podera ser 

entendida como um tempo de crises onde se envolvem as condicOes culturais e sociais como 

nas fases anteriores, afastando-se a concepcao de se entender a fragilidade da veihice como 

essencial e na regularidade de urn determinado tempo, mas de to-la como urn processo corn 

vigor fisico acompanhado de densidades psicologicas inseridas em meios sociais 

acolhedores. Esse entendimento se aproxima da ideia de o individuo nao ficar velho muito 

tempo mas levar mais tempo para ficar velho e mesmo, nesse tempo de fragilidades 

encontrar as devidas opcOes para manutencao de sua integridade. 

As oportunidades culturais anteriores e os dispositivos legais, habituais e contratuais 

disponiveis nas instituicaes podem, dessa maneira, acelerar a crise ou torna-la exitosa. 0 

evento da aposentadoria, a realidade familiar, as oportunidades de ocupacao de papeis, as 

mediacoes culturais pregressas, a previdencia e providencia de recursos financeiros, a 

seguranca na area da saiide podem ser decisivos no advento da velhice. 

0 envelhecimento pode ser representado como urn universo de espacos vazios a 

serem organizados pela renovacao etica e pelas politicas do conhecimento. Os 

reducionismos conceituais sobre as faixas etarias constituem-se em regimes disciplinares 

perversos e, em razdo disso, alguns sinais de envelhecimento fazem os sujeitos se afastarem 

do desenvolvimento. 

3 - MODELOS DE ABORDAGENS DA TERCEIRA WADE 

A psicologia do desenvolvimento apresenta conceitos distintos a respeito da 

terceira idade, cada urn deles estabelecendo, por consequencia, potenciais conceituais e 

educacioriais diferenciados: um representa o modelo deficitcirio da terceira idade da vida 

adulta e outro, o modelo do desenvolvimento do curso da vida. Esse assume uma posicao 

que contem a ideia das diferencas humanas e nao de uma essencia humana absoluta tida 

como melhor quando o organismo esta em pleno vigor. Esta orientacao supera a 

colocacao traditional das etapas vitais de crescimento, maturidade e decadencia, se sao 

certas para o desenvolvimento fisiologico nao o sao necessariamente para a vida psiquica 

e social (Moragas, 1997, p. 30). 
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0 modelo deficitario do desenvolvimento entende que o ser humano, na velhice, 

perde suas condicOes de enfrentamento da realidade. As virtudes intelectuais, afetivas e 

biologicas diminuiriam e tornariam o sujeito que envelhece incapaz de produzir os mesmos 

efeitos sobre si e sobre o ambiente por causa de uma generalizada ditninuicao de 

desempenho das funcOes, o que provocaria uma inclinacao para o afastamento das 

atividades e uma perda de auto-imagem. Esse modelo deficitario da condicao humana de 

desenvolvimento apresenta uma rigidez de interpretacao e avaliacao da dinarnica 

psicologica. 

Como o pensamento e os sentimentos concedem os principais conteUdos e formas 

humanas para a construcao da identidade, esse paradigma do envelhecimento apresenta 

consequencias perversas sobre a relacOes sociais e o desenvolvimento pessoal. 

Freud, atraves do reducionismo libidinal, reforcou os preconceitos historicos sobre 

os mais velhos, e Miles (Lehr,1980, p.59), na Universidade de Stanford, provou a perda da 

performance intelectual dos mais velhos frente ao desempenho dos mais jovens. Faltou aos 

autores, porem, o entendimento de que as evidencias cientificas sao passiveis de uma 

politica de descobertas. A performance intelectual diferenciada foi dada em funcao do 

tempo de aplicacao dos testes, nao tendo sido consideradas todas as variaveis no 

desempenho cognitivo. 

Com o advento da psicologia existencial e, de modo especial, dos psicologos do 

desenvolvimento adulto - Jung, Baler, Erikson, Havinghurst, Levinson e outros - foi posto 

em divida o modelo teorico deficitario do envelhecimento. As referencias mecanicistas da 

libido foram substituidas pela teoria do self, cujo processo de motivacao e auto-regulacao 

vai alem do modelo mecanicista ajustado a politica do entendimento promotor da 

hegemonia da vida adulta. Lehr, ancorada em outras pesquisas, afirma que os testes de 

inteligenoia indicam um desempenho intelectual similar entre velhos e jovens, bastando, para 

isso, que seja alterado o tempo de duracao da sua aplicacao. 

As concepcOes da teoria do curso de vida apontam para uma abordagem nao 

essencialista. E, nesse paradigma de compreensao da natureza humana, existe espaco para 

urn processo dialetico, cuja explicacao depende mais das intervencilies do que de uma 

fatalidade nomologica. A inexorabilidade da natureza é relativizada pela liberdade, e as 

forcas do corpo e do espirito sao disciplinadas de acordo corn as normatizacdes. A questao 

do envelhecimento, na teoria do curso de vida, pode ser percebida como uma conquista e 
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um periodo de potenciais a serem desenvolvidos. Isso parece nao representar uma utopia 

ingenua mas, possivelmente, uma responsabilidade para a politica social, para a producao 

dos conhecimentos e para uma renovacao na etica. Quando se pergunta pela proxima fase 

de desenvolvimento - isso pode ser feito aos 80 ou 90 anos entao, tanto aquele que 

envelhece como seus mediadores com quem pode contar - Estado-familia-empresa-

universidade - devem olhar para as mediacOes a serem internalizadas ao longo da historia e 

nos habitos propicios para a expressividade da velhice. 

0 modelo da politica do Estado e da producao do conhecimento da universidade 

pode estar acompanhado de urn conjunto de construtos capazes de fomentar novas opcoes 

educacionais. Os espacos conceituais podem constituir novos compromissos pessoais, 

grupais e politicos, servindo de base para novos contratos sociais e novas leis. A literatura 

cientifica da teoria do curso de vida apresenta entendimentos sobre a singularidade e a 

complexidade do envelhecimento, apontando para: 

- um sentido permanente de economia para o desenvolvimento; 

um sentido de auto-regulacao e modificabilidade capacitante; 

- urn sentido de solidariedade entre as faixas etarias, potencializando-se, pela 

performance, o desenvolvimento seqUente; 

urn sentido de solidariedade entre as funcOes biopsicossociais e respectivos 

recursos ern razao das internalizacoes passadas e intervencoes atuais; 

urn sentido de crise e ruptura no envelhecimento e de oportunidades a 

descobrir ou a praticar; 

urn sentido de flexibilidade e diferenciado que se opOe ao sentido 

indiferenciado e inexoravel do envelhecimento. 
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4 - PARA UMA RENOVACAO DA IDENTIDADE HUMANA NA TERCEIRA 

IDADE 

Para aprimorar a compreensdo da identidade no envelhecimento, considera-se o que 

Vygotsky diz sobre a zona de desenvolvimento proximal ao se referir as criancas. 

Guardando-se as diferencas entre a velhice e a infancia, pode-se deduzir relevantes 

interpretacoes de seus conceitos sobre aprendizado e desenvolvimento. Afirma o psicologo 

russo: Ela (ona de desenvolvimento proximal) e a distcincia entre o desenvolvimento real, 

que se costuma determinar atraves da solucclo independente de problemas, e o nivel de 

desenvolvimento potencial, determinado atraves da solucclo de problemas sob a orientacao 

de um adult() ou em colaboraceio coin companheiros mais capazes (1994, p.112). Tambem 

o desenvolvimento na vida adulta tardia produz-se pelo aprendizado, isto é, pelas mediaciies 

sociais, sem as quais o potencial de sabedoria e intimidade ficam reduzidos ou podem 

regredir a termos preocupantes, esvaziando-se o sentido da vida. 

4.1 - 0 potencial de desenvolvimento e as mediacoes: contribuicoes de Vygotsky 

para o entendimento da identidade existencial na terceira idade 

Em termos de construcao do pensamento e da afetividade, o velho passa na 

sociedade por urn processo inverso daquele da crianca. A crianca é estimulada a entrar no 

mundo dos objetos, das awes e, por maturacao-mediacao, a conceber o mundo, a 

percebe-lo e a lidar corn ele, coin a linguagem e seus significados. Ai é convidada a 

organizar seus interesses e seus pensamentos de acordo corn a linguagem socializada, 

planejando e se envolvendo corn o universo circundante. Ela tern como vantagem urn 

sistema nervoso em vigoroso processo de amadurecimento e capaz de realizar, pela 

cooperacdo, sucessivos estagios na formacdo dos conceitos. 

0 velho, ao contrario, é forcado a perder o interesse porque se the retiram os 

objetos, a acab e a palavra, empobrecendo-lhe as mediacties sociais pela retirada das 

instituicoes e porque essas ja nao oferecem estimulantes objetivos em torno dos quais se 

formam o pensamento, a linguagem e os sentimentos. 
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A ideia fundamental é de que os diversos conceitos de Vygotsky permitem que se 

esclarecam melhor as dificuldades na educacdo permanente, relativas ao envelhecimento e 

velhice. Como as ideias do autor esclarecem sobre as dificuldades do desenvolvimento das 

criancas com deficiencia mental e sobre questoes da educacao popular, tambem seu 

entendimento sobre o desenvolvimento pode contribuir para uma melhor compreensdo da 

educacao dos mais velhos. 

Para Vygotsky, a liberdade humana se desenvolve a partir das condicOes de um 

sistema nervoso aberto e das mediacOes que promovem a qualidade das respostas. Isso 

significa que a qualidade do desenvolvimento humano, ao mesmo tempo em que é 

contextualizada historicamente, depende das intemalizacOes e da organizacao de urn 

linguagem interior. 

A historia do processo de internalizacik da fala social e 
tambem a historia da socializacclo do intelecto pratico das 
criancas (Vygotsky,1994, p. 37). ... Assim as palavras podem 
moldar a atividade dentro de uma detenninada   _Esta 
por sua vez pode ser reformada quando as criancas aprendem a 
usar a linguagem de urn modo que lhes permitia it alem das 
experiencias previas ao planejar uma acit-o futura (Idem, p. 
38). 

Na verdade, o caminho do objeto ate a crianca e desta ate o objeto passa atraves 

de outra pessoa. Esta estrutura humana complexa e o produto de um processo de 

desenvolvimento profimdamente enraizado nas ligacoes entre historia individual e histOria 

social (Idem, p. 40). Desta maneira, as funcOes humanas de pensar, memorizar, amar e 

responder estao condicionadas as mediacOes sociais. 

Em Vygotsky, a mediacao simbolica realizada pela cultura constitui o proprio 

desenvolVimento das estruturas mentais superiores. A internalizacao da fala corn seus 

significados atualiza a formacdo da mente, dando-lhe consistencia. A interacao corn as 

realidades mediadas pelo uso da linguagem estrutura o pensamento e, por conseqUencia, a 

prontidao e o grau da qualidade do uso simbolico. Isso significa que a ausencia da 

comunicacao compromete a estrutura da sande mental, e a ausencia da cooperacao verbal 

sobre objetos coletivamente interessantes pode deixar o sujeito em situacao precaria na 

constituicao das fincOes mentais superiores e, mesmo, os afetos, porque associados aos 

obj et o s, tambem comprometidos. 
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0 autor russo entende que o processo do desenvolvimento psicologico depende de 

duas instancias, que sao a linguagem interpessoal e a linguagem intrapessoal. 0 que é 

afirmado por ele sobre o desenvolvimento psicologico das criancas pode ser transposto para 

o desenvolvimento psicologico dos adultos tardios, mudando apenas a qualidade da 

mediacao simbolica. Enquanto, na crianca, o use dos simbolos refere-se a evocacao de 

objetos concretos, na vida humana tardia, essa evocacao pode conter tambem conceitos 

abstratos. 

Urn processo interpessoal e transformado num processo intrapessoal. Todas as 

finrcoes no desenvolvimento da crianca aparecem duas vezes: primeiro no nivel social, e, 

depois, no nivel individual; primeiro, entre pessoas (interpsicologica), e, depois no 

interior da crianca (intrapsicolOgica). Todas as funceies superiores originam-se das 

relacoes reais entre individuos humanos (Vygot sky, 1994, p. 75). 

As operacOes mentais sao, portanto, resultado de formas culturais de lidar corn a 

realidade. A fragilizacao da constituicao mental depende sempre da fragilizacao do sistema 

de interacao humana. Isso revela a face perversa do afastamento do acesso as instituicOes 

que abrigam os seres humanos em torno de atividades significadas. E nesses lugares que se 

realizam atividades de interesse comum e onde se constroem as linguagens privilegiadas e, 

por conseqUencia, a atualizacao simbolica que promove o desenvolvimento mental. Se ainda 

se impuser a velocidade das mudancas nos significados das palavras que abrigam novos 

significados em funcao da interacao globalizada, pode-se perceber a gravidade da situacao 

em que se encontram as pessoas fora do contexto social e cultural. 

Avancando-se nessa reflexao, pode-se dizer que o sentido na vida humana emerge a 

partir das finalidades construidas coletiva e simbolicamente definidas pela cultura da 

insercao das pessoas. As finalidades concedidas para os mais velhos estao carentes de 

significado uma vez que os costumes elaborados para a construcao da identidade social se 

concentram na vida adulta produtiva e ai se esgotam. Dentro dos fins destinados para as 

pessoas a que se estabelece o universo da linguagem. A ausencia dos fins dados aos mais 

velhos empobrece a linguagem e, consequentemente, o desenvolvimento das funcOes 

mentais superiores. A internalizactio de formas culturais de comportamento envolve a 

reconstruceio da atividade psicologica (Idem, p. 75) e uma vez que a internalizacao, pelo 

empobrecimento das relacOes interpessoais, esteja comprometida, é natural que a atividade 

psicologica tambem sofra em seu desenvolvimento. 
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A zona de desenvolvimento proximal, que se caracteriza pela distdncia entre o nivel 

de desenvolvimento real, que se costuma determinar atraves da solucdo independente de 

problemas daquele do desenvolvimento potential, mediado pelos outros (Idem, p.112), 

oferece a chance de se avaliar diferentemente o desenvolvimento humano. Isto é, sempre 

existe a possibilidade de se aperfeicoar a estrutura do pensamento e, por consequencia, a 

estrutura qualitativa da resposta quando as intervencoes apoiadoras do ambiente estiverem 

a disposicao daquele que aprende. 

Ao longo de seu desenvolvimento, marcado pela interacdo social corn adultos e 

criancas mais velhas, a crianca vai ajustando os seus significados de modo a aproximd-los 

cada vez mais dos conceitos predominantes no grupo cultural e linguistic° de que faz 

parte (Oliveira, 1995, p. 49). A crianca é convidada a ingressar no universo simbolico dos 

adultos ao passo que os mais velhos, pelos diversos mecanismos e acontecimentos, sao 

excluidos do enriquecimento semantico das palavras e, brevemente, se sentem 

desambientados e pressionados a perder o sentido da linguagem, instrumento indispensavel 

para o desenvolvimento das funciies mentais superiores. A reuniao de dois fatores inibidores 

de desenvolvimento - perda da qualidade comunicatica e a possivel fragilizacao das 

condicOes nervosas - estabelece urn quadro de multipla degenerencia psicologica e social. 

Diante da nova realidade demografica, que aponta para o envelhecimento 

populacional, convem salientar a necessidade da revisdo dos costumes sociais. A violencia 

praticada, pela retirada das condicoes da qualidade humana, gera prejuizos graves de forma 

que os mais velhos, as familias e a sociedade exigem uma nova posicao na gestao social das 

idades. 

E no significado que se encontra a unidade das duas func5es bcisicas da 

linguagem: o intercdmbio social e o pensamento generalizante (Idem, p. 48). E por ele, 

portanto; que se estabelecem os meios de o individuo entender o mundo, agir sobre ele e 

manter os avancos intelectuais conquistados. 

Essas ideias levam as questOes sobre a realizacao dos direitos humanos 

fundamentais e sobre a violencia praticada no interior das casas e no seio da sociedade. Por 

certo, a presenca da nova realidade social dos mais velhos deve conduzir a uma revisao das 

relaceies sociais nas empresas, na familia e nas politicas publicas. 
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Com base em Marta Kohl de Oliveira, (1995), pode-se chegar, por metafora, ao 

salto regressivo no pensamento verbal dos mais velhos. A intera* com membros mais 

maduros da cultura, que jet dispOem uma linguagem estruturada, e que vai provocar o 

salto de qualidade para o pensamento verbal (p. 47). Ao contrario, a privacdo ou carencias 

na interacao social empobrecem as estruturas mentais superiores, comprometendo-se a 

modificabilidade das funceies nervosas. 

Essas questOes evidenciam que o processo de intemalizacclo como o processo de 

utilizacclo de sistemas simbolicos stio essenciais para o desenvolvimento dos processos 

mentais superiores e evidenciam a importeincia das relaceies sociais entre os individuos na 

constru* dos processos psicologicos (Idem, p. 34). 

Se, de fato, o desenvolvimento ocorre nessas condicOes, entao, no universo das 

instituicoes, nao se trata de se perguntar sobre a idade das pessoas, mas sobre as interacOes 

a serem promovidas. 

0 fato de se promover o desenvolvimento pela confianca e pelo potencial da 

aprendizagem leva o educador a uma generosa relacao e a constantemente perguntar: quais 

as provocacOes mediadoras e quais os potenciais de desenvolvimento que ainda podem ser 

despertados? 

Essa interpretacao do aprendizado permanente revela a concepcao historica do ser 

humano, nao so como ser que esta envolvido no curso da linguagem existencial, mas como 

aquele que constr6i sua linguagem, buscando realizar o que ainda nao foi alcancado. Para 

Vygotsky, isso significa que a escola é uma instituicao de alavancagem do desenvolvimento 

por meio de mediaceies e finalidades arquitetadas dentro de uma visa() otimista de 

desenvolvimento. 

Parece, pois, que a interpretacao e descobertas de Vygotsky conduzem a 

compreensao de uma educacao competente e responsavel enquanto capaz de decidir e 

provocar o desenvolvimento. 0 aprendizado, portanto, é definidor do desenvolvimento... 

Ou melhor, o processo de desenvolvimento progride de forma mais lenta e atrcis do 

processo do aprendizado; desta seqfienciaceio resultam, entao, as zonas de 

desenvolvimento proximal (Idem, p.118). Isso indica que Vygotsky desafia o educador a se 

perguntar ate onde vai o desenvolvimento quando prop& ao aprendiz urn estimulante 

aprendizado, corn o proposito de despertar sempre novos horizontes potenciais. E quais 



90 

seriam, nessa perspectiva, os horizontes proximais na terceira idade? Que potenciais novos 

se manifestariam quando fossem conferidas ao ser humano constantes instituicaes e 

mediacOes para o desenvolvimento? 

Vygotsky percebe a instituicao escolar e em outros ambientes constituidores de 

aprendizagem como lugares privilegiados de mediagOes para o aprendizado. Se o 

aprendizado impulsiona o desenvolvimento, entao a escola e as instituiciies tern um papel 

essencial na construcao do ser psicologico adulto que vive em sociedades escolarizadas... 

funcionando como urn motor de novas conquistas (Kastenbaum ,1981, p.62). 

A interaccio face a face entre individuos particulares 
desempenha um papel fundamental na construe& do ser 
humano: e atraves da relacao interpessoal concreta com outros 
homens que o individuo vai chegar a interiorizar as formas 
culturalmente estabelecidas de funcionamento psicolOgico. 
Portanto, a interae& social, seja diretamente com outros 
membros da cultura, seja atraves de diversos elementos do 
ambiente culturalmente estruturado, fornece a materia prima 
para o desenvolvimento psicologico do individuo (Oliveira, 
1995, p. 38). 

A insercao social cooperativa na busca de objetivos relaciona-se corn a vida das 

instituicaes. Nesse contexto, é exigido o dominio de linguagem complexa, tanto por causa 

da comunicacao como pela exigencia de solucao de problemas. As consequencias para o 

desenvolvimento parecem evidentes quando o individuo é raramente exigido na cooperagdo, 

quando as exigencias tenham sido minimas, ou quando o individuo se retira voluntaria ou 

compulsoriamente do contexto das instituicoes corn seus objetivos e o universo de 

mediacoes. 

As afirmacOes ate agora desenvolvidas, corn base em Vygotsky, sugerem que 

aqueles que possuiam um desenvolvimento mental de ordem abstrata, apps longo periodo 

de desligamento na participacao social, recorrem, episodica ou sistematicamente, a niveis de 

operaciies mentais proprios de estagios regressivos. 

Na base da proposta de Vygotsky, porem, existe uma concepcdo positiva de 

desenvolvimento. A personalidade apresenta-se como urn organism° biopsicolOgico capaz 

de responder favoravelmente desde que a sociedade ofereca mediacoes para a construcao 

de uma inteligencia disposta a assimilar o proximo passo de seus estagios. E nao seria, ao 
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contrario, o descompromisso da sociedade em relacao aos mais velhos responsavel tambem 

pela integridade fisiologica do sistema nervoso central, considerando-se que sua perfusao 

alimentar estaria diminuida pela falta de desafios a superar? 

Ellaine Cumming e William Henri formularam a teoria do desligamento social para 

elucidar o processo no qual os mais velhos e a sociedade est& prontos para desvincular-se 

dos laps ao mesmo tempo (Kastenbaum, 1981, p.56). Na opiniao dos autores, haveria um 

consenso atraves do qual, sutilmente ou com violencia, os mais velhos sao afastados das 

instituicOes e de seus compromissos. Na linguagem de Vygotsky, sao retiradas as medicaes 

e a zona de desenvolvimento proximal deixa de ser alcancada; é possivel, inclusive, que 

fiquem comprometidas as conquistas dos niveis do desenvolvimento anterior. 

0 sistema nervoso central, como sistema aberto, obedece as mudancas das 

condiciies de vida e, por isso, o potencial de aprendizagem pode estabelecer niveis 

regressivos, dada a ausencia de objetivos e as perdas nas mediacCies. 

Dino Pretti, (1991), tambem avalia a questa° de ambientes empobrecidos de 

linguagem. Ora, tais ambientes, longe de proporcionarem uma integracilo dos idosos, na 

verdade, servem para condena-los a uma vida isolada, silenciosa, introspectiva. A ordem e 

descansar, os dialogos escasseiam, mormente corn pessoas de fora, cortando-se as 

amarras corn a comunidade e com a familia (p.24). As deficiencias, na interacao social 

e no sistema nervoso, rediindam na inaptidao de organizar o discurso corn a continuidade 

desejada, seja ern functio da busca aflitiva de fatos que ncto afloram a memOria, seja 

por uma natural desorganizacclo no arranjo dos topicos e dos subtopicos que se 

sobrepoem corn facilidade, lembrando, ern certos casos, o desarranjo da linguagem 

in fantil (Idem, p. 29). 

Vygotsky cita Piaget quando fala a respeito de algumas condiceies para a realizacao 

do pensaMento 

0 pensamento dirigido e consciente, isto e, persegue objetivos... 
e suscetivel de verdade e erro e pode ser comunicado por meio 
da linguagem. 0 pensamento autistico nclo ester adaptado 
realidade externa, mas cria para si mesmo uma realidade de 
imaginacao ou de sonhos. Tende a gratificar desejos e ntio 
estabelecer verdades (Vygot sky, 1993, p.11). 
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E comum, na idade mais avancada, haver limitacOes sensoriais que, por certo, nao 

foram ainda suficientemente avaliadas na determinacao do pensamento. Se, no dizer de 

Vygotsky, "o pensamento dirigido e social", entao, parece que, em situacOes de perdas 

sensoriais, surgirao perdas na comunicacao que afetarao o desempenho das funcOes 

superiores. 

Nao é dificil compreender, entao, que o desenvolvimento humano, pela limitacao do 

aprendizado mediado, nao so inibe a zona do desenvolvimento proximal como parece 

fragilizar as conquistas dos niveis de desenvolvimento real. 

Questa() significativa pode ser introduzida ao se pensar os niveis de operacoes 

mentais em relacao ao desenvolvimento. Riegel, (1976) afirma que a maturidade, que pode 

compreender a sabedoria, nao necessariamente opera em niveis das operacoes formais. 

Somente sob condiciies muito excepcionais de argumentacao logica e disputas escolcisticas 

concebe-se que uma pessoa assuma tais formas de pensamento. Em suas atividades 

serao usadas operacoes e logica de nivel muito mais baixo ( p.3). Isso significa 

que as pessoas, nao importa o estagio das operacties, podem atingir maturidade dialetica 

sem haver passado pelo periodo de operaciies formals (Idem, p. 5). 

Nao importa o grau das operacties corn que o individuo lida corn a realidade. 0 que 

Vygotsky que dizer é que o desenvolvimento humano é urn processo dialetico e que, para 

permanecer no processo evolutivo de seu pensamento, é importante a insercao cultural. 

Os mais velhos, corn a aposentadoria e corn o termino da educacao dos filhos, 

muitas vezes ficam sem objetivos sociais, o que os impede de avancarem na participacao 

dos problemas e no interesse de lidar com objetos motivadores de desempenho psicologico. 

Ficam de lado de uma comunidade de destino e disso resulta uma possivel involucao por 

falta de desafios na promocao do desenvolvimento. As investigagOes de Vygotsky apontam 

para as possibilidades de se afastar essa violencia historica e de criar-se um novo espaco 

social para a preservacao do direito humano da insercao social. A primeira questa°, 

portanto, esta em compreender que o envelhecimento nao é fator de impedimento na tarefa 

de promocao do desenvolvimento. 0 que se pretende é construir a identidade humana corn 

as caracteristicas especificas de cada faixa etaria. A questa°, assim, nao e de se perguntar se 

o idoso ja atingiu a maturidade ou se ja cumpriu sua tarefa social; a questao e de se 

perguntar qual e a sua prOxima etapa de desenvolvimento. 
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Feuerstein, urn dos seguidores de Vygotsky, apresenta alguns conceitos que podem 

objetivar melhor as condicOes e os propositos da educacao dos mais velhos. A sua teoria da 

modificabilidade cognitiva nao pressuptie estagios de desenvolvimento fixos nem 

normativos na evolucao do sujeito; fala, sim, do desenvolvimento cognitivo diferencial 

entre os sujeitos. Estas diferencas podem ser compensadas e mediadas em qualguer 

momento da vida do individuo, pelo que nao se pressupoe periodos criticos involutivos e 

irreversiveis neste desenvolvimento (Sanches, ski, p.34). 

A autora afirma que o sistema nervoso possui condicOes de auto-regulacao, o que 

significa que existem mecanismos de compensacdo e reequilibrio quando o individuo estiver 

em situacao de aprendizagem continuada. Em ultima instancia, a questa° fundamental reside 

na continuidade da busca de objetivos e condicOes para resolve-los. 

A suposicao dessa tese aponta para a possibilidade de haver formas e objetos sociais 

a serem construidos e que, pela competencia de operar as realidades, possam ser afastadas 

as referencias opressivas em torno dos mais velhos. 0 seu pensamento opera simplificando 

os caminhos das respostas as questhes de ordem intelectual e etica em virtude da longa 

trajetoria; a avaliacdo nas respostas se torna mais precisa e eficaz. Essa afirmacdo 

parece nao ser essencialista, pois pressupOe a ocorrencia de certas circunstancias, como a 

presenca de constantes mediaciies e das praticas habituais anteriores. Pode-se denominar 

sabedoria aos avancos nas operaceies formais, e intimidade a forma afetiva de, na 

longevidade, lidar-se corn os objetos de cuidado. 

Entendido como possivel o desenvolvimento dos mais velhos, a proxima questao 

esta em promover as circunstancias sociais de tal desenvolvimento. Isso significa que a 

sociedade deve se perguntar sobre as categorias centrais de desenvolvimento dos mais 

velhos e responder sobre o seu potencial de desenvolvimento especifico. 

4.2 - Do potencial de desenvolvimento para a sabedoria e a intimidade 

Nas proposicoes de Vygotsky, evidencia-se uma perspectiva de avancos continuos 

no desenvolvimento humano. 0 primado do aprendizado mediado pela cultura promove o 

desenvolvimento real que, por sua vez, organiza-se em patamares cada vez mais 
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competentes e prontos para avancar ainda mais atraves de novas mediacejes. Assim, o 

espaco a ser conquistado é aquele do proximo desenvolvimento. 

Propeiem-se, a seguir, a analise e a possibilidade de se confirmar o aperfeicoamento 

tanto da cognicao como do desempenho afetivo, se mediados pela cultura. 

0 aperfeicoamento na compreensao da realidade, que otimiza as respostas, desde as 

sens6rio-motoras ate as que envolvem o pensamento abstrato, torna o ser humano 

habilitado a superar os riscos que the sao impostos. A representacao simbolica e a sua 

posterior organizacao preparam as funciies mentais superiores para o estagio final das 

construcoes hipoteticas e criativas. Essas sucessivas conquistas fazem emergir a condicao 

humana da transformacao, evidenciando-se um padrao humano superador dos casuismos e 

do imediatismo. Essas questOes nao asseguram, porem, que em todos os seres humanos 

ocorram as fases em patamares consecutivos e sistematicos e, tampouco, que a sabedoria 

seja atingida somente pelo desenvolvimento do pensamento abstrato. Em cada nivel de 

desenvolvimento, pode haver a sabedoria especifica. 0 grau de desenvolvimento da 

inteligencia concreta ou abstrata e regulado pela experiencia, tornando-se a idade um fator 

importante para o desempenho do patamar coordenado pelas exigencias do ambiente. 

A medida que a inteligencia avanca evolutivamente, escapando ate de seus vinculos 

corn a realidade, as representacties vao perdendo os sinais da realidade imediata, sem, 

entretanto, perder o essencial daquilo que é representado. Assim, a aproximacao constante 

corn o ambiente, com seus objetos e relacOes, associada a uma generosa relacao, dispeie a 

crianca e o jovem a retirar dai uma percepcao mediada pelas representacOes, sua 

determinacOes afetivas e disposicOes para a acao. Ao final de um longo periodo de cultivo 

das representacOes, surgem padroes paradigmaticos e arquetipos de interpretacao da 

realidade. Essa parece ser a tecitura da intimidade e do entendimento que se constitui em 

filtro dos-  significados pessoais e culturais sobre as realidades. Da generosidade das 

representacOes e de seus conteudos afetivos, podem advir disposicOes para uma relacao 

sabia com a realidade. 0 principal, aos poucos, passa a ser distinguido, e pode-se dizer que, 

no processo de envelhecimento, ja nao se busca uma resposta precipitada, mas mediada pela 

evocacao de tudo que se relaciona aquilo que atualmente envolve o sujeito. As finalidades 

ultimas da vida podem apetecer mais que o impulso de uma exigencia de ordem pessoal. 

Fala mais, entao, o imperativo da razao reflexiva e criativa que os apelos do ambiente e do 
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proprio corpo. Essa riqueza interior é mediada pelo nivel da linguagem cultural e pelo nivel 

da experimentacao construida. 

Esse mundo material que cercava o corpo, esse corpo que 
abriga o cerebro, esse cerebro onde se distinguiam centros, sew 
bruscamente dispensados. Essa representaccio e la/Nada fora do 
espaco, para que ela ncio tenha nada mais em comum corn a 
materia de onde se havia partido... Sera preciso, ma), 
resignar-se e conservar da materia seu fantasma. Pelo menos 
ela sera despojada de locks as qualidades que constituem a 
vida...: a partir dal a representacao, carregada corn os despojos 
da materia, se manifestarci livremente numa consciencia 
inextensiva (Bachelard, 1993, p.27). 

As representaceies, entretanto, nao se esgotam no obscurecimento das evidencias do 

objeto, nem ao menos pelo refinamento da reversibilidade abstrata. No Ultimo estagio do 

desenvolvimento humano, que é o da qualificacao das representaedes, gracas as 

possibilidades criativas, emergem tambem os significados resultantes da sintese das 

interpretaeOes e de seu conteudo afetivo. Os significados ai inseridos, alem da historia 

pessoal, revelam a densidade interpretativa e emocional da historia das comunidades. Isso 

equivale a dizer que a qualidade das representaeOes, seu grau de verdade e verificabilidade, 

insinuacOes afetivas dependem da qualidade das mediacOes da linguagem historica e da 

qualidade das operacties pessoais. As insinuaceies da realidade na mente dependem das 

relaciies sensorio-motoras, das operaeOes simbolicas e da densidade afetiva corn que se 

revestem. Disso resultam, finalmente, a intimidade e a sabedoria humana. 0 passado, visto 

dessa maneira, a causador de uma construed° humana diferenciada. 

0 grau de satisfacao da existencia, portanto, nao se esgota nas oportunidades de 

oferta atual de contato corn a realidade, mas tambem emerge das disposicoes 

representativas, facilitadoras da contemplacao, da critica, da criacao e da densidade afetiva. 

Assim o espirito retira da materia as percepcoes que sera° seu alimento, e as devolve a 

ela na forma de movimento, onde imprimiu sua liberdade (Idem, p. 204). 
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4.2.1 - Sabedoria, liner* e envelhecimento 

Baltes e Smith (1995 ) aprofundam um aspecto do ciclo de vida pr6prio da terceira 

idade em um ensaio sobre a psicologia da sabedoria. Nesse estudo, a questa() inicial esta em 

avaliar a questa° cognitiva da terceira idade. Os autores afirmam que existe crescente 

evidencia de que os idosos podem ser superiores em algumas tarefas de raciocinio 

cognitivo associado a quest5es de inteligencia social e pratica e a integracao entre o afeto 

e a cognictio ( p.46). 

Os testes usados para conferir a inteligencia dos mais velhos indicam que as tarefas 

usadas nas pesquisas sobre o envelhecimento cognitivo nao tern sido desenvolvidas corn 

atenceio adequada as possibilidades da velhice (ldem, p.47). 

A sabedoria, entendida como a consciencia instruida sobre fenomenos vitals, pode 

ser considerada uma especializacdo na abordagem das decisOes que envolvem as pessoas, 

as atividades profissionais e/ou encaminhamentos de temas sociais. Para tanto, deve haver 

lucidez e exercicios satisfatorios da vivencia em torno da atencaso sobre a vida. Isso nao 

significa que a idade produz a sabedoria, mas que urn Longo tempo de entrega a tarefas 

significativas produz refinadas representaceies sobre o encaminhamento de tarefas atuais. 

No dizer dos autores, a sabedoria é caracterizada como conhecimento especializado 

envolvendo julgamento e aconselhamento excelentes no dominio da pragmatica 

fundamental da vida (Idem, p.51). Os autores aprofundam ainda mais a questao. 

0 dominio da pragmatica fundamental da vida engloba o 
conhecimento sobre assuntos importantes da vida, sua 
interpretacao e manejo. Inclui conhecimentos sobre as 
variacoes, as condicoes e a historicidade do desenvolvimento no 
curso de vida; a natureza e a conduta humana as tarefas e 
metas evolutivas; o relacionamento social e intergeracional, e 
as incertezas da vida ( Idem, p. 17, p.51). 

A sabedoria, entendida como o conhecimento da pragmatica fundamental da vida, 

implica que se visualize a possibilidade de maior liberdade inerente aos conhecimentos mais 

especializados no campo das ciencias. Isto nao significa a diminuicao da importancia dos 

avancos tecnolOgicos, mas, sim, que a pratica prolongada de operaciies sobre uma 

determinada area do conhecimento possibilita um dominio da intuicao mais completo sobre 
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aquilo que se constitui um qualificado conhecimento, sobre aquilo que deve ser feito ou 

sobre aquilo que representa o melhor sentimento estetico. 

0 resultado dessa caracteristica do desenvolvimento humano compreende a 

possibilidade de se buscarem novos papeis sociais, que tanto podem ser desenvolvidos 

dentro das instituicOes tradicionais como podem ser motivo de criacao de novas 

instituicaes. A longevidade, portadora da excelencia das representacOes, pode significar a 

zona de urn proximo desenvolvimento para aqueles que envelhecem e para as comunidades 

que lhes oferecem outorgas de insercao social. 

4.2.2 - A intimidade: um novo rumo para a solidariedade e a auto-realizacio 

0 termo intimidade coincide com a tendencia psicologica dos mais velhos para urn 

relacionamento mais ou menos proximo e seguro em relagdo a todas as situagOes de vida, 

advindo disso sentimentos de profunda ternura pela familiaridade corn as realidades que o 

cotidiano oferece. Essa ideia aproxima-se da construed° hipotetica de Carstensen (1995), 

quando defende que a proximidade emotional aumentaria em relacionamentos 

significativos atraves da vida adulta, mesmo quando as taxas de interapdo diminuissem 

(p. 120). 

As pesquisas em torno das qualidades psicologicas dos mais velhos, comparadas 

corn as dos mais jovens, envolvem questoes complexas, considerando-se principalmente a 

historia de vida, as oportunidades sociais atualmente existentes e as questoes da 

especificidade da faixa etaria. Muitos dos estudos realizados sdo feitos corn velhos asilados, 

o que potencializa a possibilidade de haver tendenciosidade nos resultados de qualquer teste 

aplicado, diminuindo a sua confiabilidade no caso de sua generalizaedo. 

Na apresentaedo das pesquisas realizadas, Lehr (1980), apps diversas analises de 

fatores da personalidade, como de auto-imagem, mudanea na motivaedo, modificabilidade 

nas atitudes e flexibilidade, chegou a seguinte conclusdo: A situactio total da vida (em seus 

aspectos biogrcificos e sociais) parece exercer uma influencia muito mais decisiva que a 

idade cronologica, no que se refere as modificac5es da personalidade (p.157). Parecem, 

porem, muito relevantes as observaeOes de gerontologos como Nara Costa Rodrigues e 

pesquisadores, como Steglich ( 1992 ), Hess e Bradshaw (Lehr,1980), que afirmam serem o 
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nivel de escolaridade, a primeira infancia e as condicoes de vinculacao social decisivas na 

qualidade da personalidade na terceira idade. Os estudos de Carstensen esclarecem tres 

aspectos da afetividade e da personalidade no transcurso da vida: 

- os contatos sociais tendem a diminuir e se tornarem mais seletivos já durante a 

adolescencia; 

as reducOes do contato diminuem nos relacionamentos perifericos; 

- a frequencia do contato nao é representativa da intimidade emocional. 

Ao longo do curso da vida as pessoas tornam-se cada vez mais diferentes umas 

das outras e cada vez mais especializadas em areas relativamente circunscritas. Como 

resultado, cada vez menos parceiros sociais podem servir como fontes de novas 

informacoes (Carstensen, 1995, p.123). No campo do investimento emocional, pesquisas 

indicam tambem que as respostas emocionais dos mais velhos em torno de memorias sao 

mais densas que as dos jovens, do que se pode deduzir que a experiencia vivencial qualifica 

o conteudo emocional (Idem, 138). 

A tentativa, nesta unidade do capitulo, é provar que o envelhecimento em si 

mesmo, afastados os mais graves acidentes ou privacoes, pode trazer o fortalecimento da 

integridade (Erikson, 1970), uma sensacao de profunda solidariedade corn a vida e, 

portanto, transcendente aos estimulos imediatos. 

E uma solidariedade corn as formas organizadas de epocas 
remotas e corn atividades distintas, tal como se expressam nos 
produtos e nas atividades. Mesmo que se perceba a relatividade 
dos estilos de vida que tenham outorgado significado ao esforco 
human, o possuidor de integridade ester sempre pronto para 
defender a dignidade de seu pr6prio estilo de vida contra toda a 
ameaca fisica on economica (Idem, p. 241). 

A integridade, porem, e resultado de urn amadurecimento resultante das 

oportunidades de cuidar coisas e pessoas. Mais que estimulos imediatos, na velhice podem 

ser percebidas representaeCies vitais, muitas das quais em razao da repeticao e do 

significado, se concentram em arquetipos fundamentais. Assim a figura da mae, do heroi, do 

homem e da mulher, da crianca, do velho, da casa, do mar e de muitas outras situacifies 

tipicas da vida se tornam carregadas de significados representativos da experiencia de vida. 
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Nos objetos que circundam os mais velhos, concentram-se extensas e intensas revelacoes 

afetivas, atualmente rememoradas. 

0 que foi dito a respeito da construcla do conhecimento na terceira idade pode ser 

dito da afetividade, isto é, as constantes internalizacOes das representacOes, com os 

respectivos significados afetivos e disposicOes para a acdo, despojam-se de suas 

necessidades particulares, generalizam-se e revelam-se nas realidades posteriores, onde 

renascem. 

Na proposta de Jung, em raid() da idade, ha a tendencia para uma ressignificacdo da 

vida, o que, para ele, a resultado de uma experiencia que brota do inconsciente coletivo. A 

tendencia para a ressignificacao nao é, segundo o autor, o resultado de uma exigencia 

interior, adquirida pelas experiencias da historia pessoal: o fenomeno da individuagao 

transcende a ordem relativizada pela cultura para se tornar uma constante universal. 0 

reconhecimento de imagens arquetipicas e a integracelo delas na consciencia do ego torna 

a pessoa mais capaz de compreender o self na sua vida diciria. Isto faz parte do processo 

de realizacclo do self, do processo de tornar verdadeiras e eficazes as potencialidades do 

self na vida dessa pessoa (Staude,s/d, p.110). Isto é, o processo da individuacao faz corn 

que se reestabelecam as bases da personalidade - nao mais as lutas pela sobrevivencia e o 

primado do social sobre o individual devem se sobressair. No processo de aproximacao com 

as zonas mais profundas do self, os contatos corn a vida, seu significado e sua manifestacao 

apresentam parametros para a nova condicao humana. 

0 tempo passado, dentro da concepcao da intimidade e solidariedade da vida, passa 

a assumir urn papel de mediador mais ou menos bem disposto. A qualidade da integracao 

esta na qualidade das selecOes dadas pela cultura e pelas escolhas pessoais. 

Jung tambem percebe que a individuacao nao é um processo de conquista individual, 

mas surge na condicao da solidariedade que the é anterior. Na (virile" o de Jung, a 

individuacao 56 e possivel as custas de um trabalho equivalente em beneficio do coletivo. 

So os que pagaram seu preco a sociedade, que podem atingir os niveis mais elevados da 

individuactio (Idem, p. 107). A realizacao humana, assim, se enquadra na convergencia da 

boa vontade do mundo corn a pessoa e desta para corn ele. Portanto, a realizacao humana é 

possivel quando mediada por simbolos significativos e de operaciies mais distantes que os 

desejos da propria pessoa, isto é, a capacidade de descentracao é condicao para a realizacao 

do piano intelectual, do piano afetivo. 
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0 conhecimento, corn seus niveis de qualificacao, a afetividade desenvolvida na 

intersubjetividade, ou seja, na moral construida na solidariedade, sao condiceies para uma 

expressividade humana. 

Na verdade, em condic5es favorciveis, e possivel chegar, na meia idade, a um 

conhecimento mais profundo do Self do que antes, e comecar a dar mais atenccio as 

estruturas arquetipicas, que Jung via como a fonte interior do desenvolvimento da 

personalidade, da auto-definicao, da sabedoria e da criatividade pessoal (Idem, p.117). 

Assim, urn objetivo espiritual que transcende o homem puramente natural e sua existencia 

mundana constitui uma necessidade essencial para a saiide da alma (Idem, p.119). 

Questa() nao menos significativa se pOe quando se busca a origem dessa 

inclinaydo humana para as questoes que clamam mais pela ordem da vida que pela ordem do 

sistema. As observacties referidas indicam que as pessoas possuidoras de uma mediada e 

significativa experiencia pessoal, cuja ordem aponta para uma flexivel e profunda 

verificacao afetiva e estetica, possuem melhores disposicOes para ocupar seu tempo e dele 

retirar uma qualificada relay -do corn a vida do que aquelas que ficaram privadas de 

relevantes e motivadoras mediayOes culturais. 

4.2.3 - Para um modelo teorico da construcao da sabedoria e da intimidade 

Toda proposta de urn modelo para explicar a construydo do envelhecimento é 

temeraria e incapaz de esgotar o conjunto de variaveis intervenientes e, principalmente, o 

modo das interayaes coin aquele que envelhece. 0 primeiro modelo de explicaydo teorico 

do envelhecimento foi apresentado por Lehr, no seu livro Psicologia de la Senectud, em 

1980. A autora prop& que o fluxograma vital, abaixo discriminado, possa ser aperfeiyoado. 

Esta é a proposta apresentada: 
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Quadro 3: Correlaceies intervenientes no processo de desenvolvimento (Lehr, p.358) 

No modelo apresentado, podem ser interpostos outros fatores e, consequentemente, 

surgir outras correlaciies. 0 perfil de identidade dos mais velhos obedece as proposicOes 

referidas, e a identidade existencial tera ai seu espaco de organizacao. A autora nab se fixa 

nos extremos dos fatores endogenos ou exogenos; compreende o desenvolvimento humano 

como uma dinamica estrutural onde os discursos culturais significam e ressignificam a vida 

humana, bem como os discursos do sujeito como constituintes e constituidores do 

acontecimento humano pessoal. 

A compreensao holistica da vida e as diversas metas e tarefas a serem cumpridas em 

seu percurso, tambem na longevidade, vao produzir seus efeitos no desenvolvimento. A 

questa° pode ser posta da seguinte maneira: os conceitos sobre a potencialidade humana em 

cada etapa da vida, as respectivas outorgas e medicoes legais e morais podem suscitar 

diferentes constructies do envelhecimento e da velhice. Os valores pessoais e historicos e a 

flexibilidade em arranja-los no advento das perdas sao variaveis decisivas para a identidade 

existencial na terceira idade. 

As intervencoes sociais e pessoais podem ser decisivas na evolucao positiva do 

envelhecimento e, sem dUvida, as fragilidades e acidentes podem precipitar situagOes 

constrangedoras para o desenvolvimento. 
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0 grau de °Noes intelectuais, afetivas e artisticas, para fazer frente as 

transformacOes, podem potencializar favoravelmente o desenvolvimento. Nao menos 

significativas sao as condicOes de acessar aos bens culturais, seja pelo poder economic°, 

seja pelas disposicOes politicas. Os esforcos, portanto, perpassam a educacao de toda a 

comunidade que pretende renovar seu estoque de interpretacao etica e cultural frente ao 

envelhecimento e a velhice. 

0 processo da longevidade implica, portanto, variaveis biologicas, psicologicas e 

sociais, e as suas funcoes interagem solidariamente. A complexidade dos fatores e suas 

reclamacOes parece exigir uma revisao de todas as instituicaes, alem do que, possivelmente, 

outras devam ser delineadas para abrigar a exigencia da dignidade e da liberdade dos mais 

velhos. Os habitos anteriores, segundo a autora, probabilizam o grau de liberdade no 

desenvolvimento. Por tudo isso, fica claro que a intimidade humana e a sabedoria podem 

evidenciar historicamente uma conquista para o envelhecimento e exigir novas leis e 

contratos sociais. 

Komulainem (198), desenvolveu uma pesquisa corn a seguinte preocupacao: Como 

sao os ciclos qualitativa e quantitativamente afetados pelas mudancas de estilos no 

aprender e pensar pela nova percepcdo de habilidades criativas, como um fenomeno do 

ciclo de vida total, na Finldndia? A pesquisa confirmou que as habilidades criativas 

emergem gradualmente conforme o funcionamento da criatividade e personalidade, 

diferenciaccro de motivacoes e produtos os quais se correlacionam com Os varios estagios 

da vida (p. 179). 

Os resultados, no que se refere as competencias dos mais velhos, indicam que ha 

um aumento na integracdo e na mudanca criativa e configuram um quadro positivo no 

que se refere ao desenvolvimento human, aprovando o modelo teorico centrado na teoria 

do ciclo de vida (p. 179). 

0 significado do ensino nao consiste meramente ern levar a pensar concreta e 

abstratamente, mas, tambem, em levar a desenvolver a aptidao de se encantar corn a vida, 

realizando tarefas interessantes. Eisner (1987), afirma: E claro, queremos que nossos 

filhos escrevam bem, mas sera que escrever bem consiste meramente na capacidade de 

soletrar corretamente e utilizar a gramcitica e pontuacdo adequadas? Ou significa tambem 

ter alguma coisa interessante a dizer? (1987 p. 2). 
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A reproducao de um homem que apenas serve para trabalhar constrange a 

possibilidade da diversidade de conhecimentos artisticos e culturais diminuindo as opcOes 

de escolhas no tempo livre. 

0 curriculo das escolas define para os estudantes as oportunidades que terao para 

desenvolver suas condiceies de raciocinio e Ihes da acesso a riqueza intelectual de sua 

cultura. 0 que Ihes ensinamos e a maneira como Ihes ensinamos e que faz a diferenca 

(Idem, p.3). A diferenca esta em que se proporcione uma visao criativa sobre o cotidiano e 

que fornece os fiindamentos para novas formas de arte e ciencia, vida social e de negocios 

(Idem, p.5). 

A escola nao pode se limitar a fazer o aluno ver o mundo material, medi-lo ou 

dele, pela cidadania ou profissao, tirar algum lucro. A escola tem a vida como 

responsabilidade, a qual deve ser compreendida em seu processo global; isso obriga a escola 

a par a disposicao da crianca e dos jovens recursos para que possam plenamente em 

todo seu transcurso. Isso significa tambern que o curriculo ofereca a oportunidade de 

desenvolver aptidOes e habilidades: As artes representam uma forma de pensar. Eu nao 

acredito que o acesso as riquezas de nossa cultura ou o cultivo da sensibilidade, 

imaginacao humana, e julgamento sejam objetivos educacionais perifericos (Idem, p.10). 

0 desenvolvimento dessa sensibilidade pode significar tambern a aquisicao de novas formas 

de vida, as quais podem encetar atividades voltadas para as artes e os servicos. 

0 papel curricular possui a funcao de representacOes corn discursos praticos e 

teoricos sobre a construcao de uma identidade descentrada da hegemonia adulta e sobre a 

construcao da longevidade, entendida como espaco de qualidade de vida em toda a sua 

extensdo. A questao da agenda politica para a minirnizacao dos efeitos da exclusao aludida 

e assim proposta por MacLaren: 

Os professores e os que trabalham corn cultura possuem acesso a uma linguagem 

que Ihes permite criticar e transformar de forma sujiciente as prciticas culturais e sociais 

existentes que sao definidas pelos liberals e conservadores como democracia unificadora 

(1995, p. 12). 

0 autor insiste na criacdo de discursos centrados nas diferencas, corn relays:5es de 

poder igualitarios e nao em categorias sociais tradicionalmente havidas como as 

politicamente desejaveis. Em outras palavras, concebe-se que a sabedoria e a intimidade 
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podem ser mediadas na infancia e na adolescencia e que a velhice pode ser estabelecida, na 

medida em que haja recursos e oportunidades, como um estagio realizavel do 

desenvolvimento. 

4.2.4 - A casa e a imensidao como metafora da intimidade e sabedoria na terceira 

idade 

Digo minha Mae. E e em ti que penso, ó Casa! 
Casa dos helos estios obscuros de minha irlfancia. 

( Bachelard, 1993, p 61). 

As ideias e os sentimentos sobre a intimidade que se manifesta corn o advento do 

envelhecimento se aproximam daqueles que a casa pode inspirar. 0 simbolo e o significado 

da casa se igualam as garantias que se concedem a velhice, dadas as estruturas da 

personalidade e, particularmente, da memoria. Nessa comunheio dincimica entre o homem 

e a casa, nessa rivalidade dineimica entre a casa e o universo, estamos longe de qualquer 

referencia as simples formas geometricas. A casa vivida neio e uma caixa inerte (Idem, 

p. 63). Isso pode ser explicado da seguinte forma: a transposicao para o human ocorre 

de imediato, assim que encaramos a casa como urn espaco de conforto e intimidade, como 

urn espaco que deve condensar e defender a intimidade (Idem, p.64). 

A metalora parece se completar ainda mais quando sao consideradas as 

caracteristicas de uma casa que garante protecao e as caracteristicas da velhice, que fazem 

corn que se possa medir o universo corn seguranca: Sua realidade initial e visivel e 

tangly& E feita de solidos bem talhados, de vigas bem encaixadas. A linha reta 

predomina. 0 fro de prumo deixou-lhe a marca de sua sabedoria, de seu equilibrio (Idem, 

p.63). 

A morada, para produzir seus efeitos beneficos, nao necessariamente deve ser rica 

ou muito publica. Os seus tracos, firmezas e lembrancas boas de construcao sao mais 

importantes que a aparente fortaleza externa: 
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Morada pobre e secreta corn ar de gravura antiga 
Otte so vive em mint e onde eu entro as vezes, 
Sentando-me para esquecer o dia cinzento e a chuva. 

(Lafon, Idem, p.65) 

Mas muito mais que uma protecao passageira, a casa serve como irradiacao de 

oportunidades atuais. 0 universo humano ja vivido potencializa tambem o cotidiano, 

enquanto capacita a tomada de deciseies e enquanto oportuniza a vivencia melhor da 

realidade, tanto no sentido afetivo como no sentido de sua interpretacao. Assim uma imensa 

casa cosmica existe potencialmente em todo sonho de casa. De seu centro irradiam-se os 

ventos e as gaivotas saem pela janelas. Uma casa tao dinamica permite ao poeta habitar o 

universo. Ou, noutras palavras, o universo vem habitar sua casa (Idem, p. 67). 

Para elucidar melhor a relacao da casa no espirito de urn poeta corn a intimidade que 

o envelhecimento pode produzir, pode-se trazer de Bachelard a seguinte anedota exemplar. 

Campenon comentava corn o poeta Ducis sobre suas criacoes em torno da casa, quando 

este 

pos-se a rir e contort-me que desde sua juventude tinha 
desejado inutilmente possuir uma casa de campo corn urn 
jardinzinho e que agora, corn a idade de setenta anos, resolvera 
da-los de presence a si mesmo, corn sua propria autoridade de 
poeta e sem nenhuma despesa. Comecara por ter a casa, depois, 
aumentando o gosto pela posse, acrescentara o jardim, o 
pomar, o bosque etc. Um honest() e born provinciano, tendo 
lido nos jornais alguns textos em que ele canta sua pequena 
propriedade, escrevera, oferecendo-lhe sews prestimos de 
administrador e pedindo apenas o alojamento e os honorcirios 
que ele julgasse convenientes (Idem, p. 75). 

Assim pode ser a casa da velhice quando, corn cuidados, ela for qualificada: pode 

ser uma bencao para quem a inventa e para todos que nela queiram morar. 

Nao menos eloquente é a metafora da imensidao intima de Bachelard e de sua 

interseccao corn a sabedoria possivel na terceira idade. Para elucidar a imensidao, busca 

auxilio em Baudelaire : 
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Eu me sentia liberto dos vinculos da gravidade e reencontrava 
pela lembranca a extraordinciria vohipia que circula nos 
lugares altos. De modo que eu me pintava involuntariamente o 
estado delicioso de um homem tornado por um grande devaneio, 
numa solider() absohtta, mas uma solider' o corn um imenso 
horizonte e uma larga luz difusa; a imensidao sem outro cencirio 
alem dela propria. .e esta: num sentimento de extase dissolve e 
absorve, de certa forma, o mundo sensivel (Idem, p. 199). 

Isso significa que a mente sobrepOe-se a realidade, transformando-a e nela 

engendrando seus significados. Estes, pela representacdo esquematica de todas as realidades 

identicas, conferem seu poder de interpretacao potencializando o sujeito, do entendimento 

para o sentimento de comunhao, variavel de acordo corn o que ja experimentou. As 

relacOes resultantes do entendimento e dos sentimentos potencializam a vontade, dai 

emergindo as awes que podem ser mais ou menos interessantes para quem as pratica como 

para quem convive corn o sujeito das representacOes. 

Enquanto Bachelard traz esses elementos de sua Poetica do Espaco, Bergson, 

(1990), em Materia e Memoria, traz elementos para uma possivel verificacao cientifica 

sobre o mesmo tema: Em suma, a memoria sob estas duas formas, enquanto encobre corn 

uma camada de lembrancas urn fitrido de percepcao imediata, e tambem enquanto ela 

contra' uma multiplicidade de momentos, constitui a principal contribuiceio da consciencia 

individual na percepcao, o lado subjetivo do nosso conhecimento das coisas (p.23). 

0 universo das relacOes possui sua grandeza na medida em que se aprofunda no 

sujeito a imensidade das possibilidades interpretativas, o que é fruto da atencao a vida e das 

oportunidades da educacao permanente. Em ambos os casos, a historia do desenvolvimento 

pessoal e as mediacOes culturais sao imprescindiveis, ou melhor, as responsabilidades do 

sujeito e da educacao se confundem. 

As operacoes diante da realidade, favorecidas pelas etapas anteriores bem-sucedidas, 

se estabelecem na propria vida, o que vai alem das imediatas pressOes das circunstancias e 

das instituicifies. 0 julgamento de uma aye) sobre a gravidez de sua neta pode ser mais 

compreensivo e melhor medido do que aquele da mae da menina gravida: a primeira move-

se pela experiencia, avaliacao e atencao a vida; a mae, pelas razOes dos pre-juizos 

institucionais. Nesse sentido, a imensidao intima tern a condicao de abstrair todas as 

necessidades imediatas dos acontecimentos e ver, pela abstracao das representaceies, os 
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valores essenciais. Esse volume de massa critica permite aos mais velhos, escolarizados ou 

nao, mas sempre vividos, dizer sua opinido bem construida. E esse conhecimento pode 

estar vivamente pronunciado pelo encantamento. Bachelard aprofunda com Rilke esta 

questao: 

Parece, enteio, que e por sua imensidelo que os dois espacos 
tornam-se consoantes - o espaco da intimidade e o espaco do 
mundo. Ouando a grande solid& do homem se aprofunda, as 
ducts imensidOes se tocam, se confitndem. Numa carta, Rilke, se 
inclina con: toda sua alma para "esta solidao ilimitada que faz 
de cada dia uma vida, essa comunhclo corn o universo, o espaco 
numa palavra, o espaco invisivel que entretanto o homem pode 
habitar e que o cerca de innmeras presencas (Bachelard, 1993, 
p.207). 

A memoria ativa, trazendo o passado todo e aprofundando por ele todo o presente, 

pode conceder saudades, mas sua virtude construtiva nao reside ai. A sabedoria aprofunda a 

interpretacao do presente com suas realidades medidas a luz da energia e competencia de 

todas as compreensOes obtidas e que, resumidamente, se estendem sobre o que 

presentemente se celebra na vida. 0 potencial humano se aprofunda, e a imensidao da 

sabedoria é capaz de delinear compreensties, desejos e awes sob urn ponto de vista 

aperfeicoado, o que é concedido pelas funcOes superiores da mente. A atividade intelectual 

- fragilizados os sentidos - tern na memoria o seu potencial para regular o processo 

adaptativo e realizar sua auto-regulacao pelo principio da modificabilidade. 

Parece ser acertada a preocupacao de Eclea Bosi (1987), em MemOria e Sociedade, 

quando contraptie a memoria pura a memoria elaborada, principalmente pelas demandas das 

exigencias culturais. 

0 carater livre, espontcineo, quase onirico da memoria e, 
segundo Halbwachs, exceptional. Na major park das vezes, 
lembrar nao e reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, coin 
imagens e ideias de hoje, as experiencias do passado... A 
lembranca e uma imagem construida pelos materiais que agora 
est& a nossa disposicclo, no eon junto de representacOes que 
povoam nossa consciencia atual (Idem, p. 17). 
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Nesta proposta, a memoria pessoal é antes de mais nada, memoria social: o presente 

imprime sua coacao, assim como o passado o faz, surgindo, desta forma, a construcao das 

intuicaes e percepcOes. A imensidao - sem metafora - da sabedoria, associada a intimidade, 

tanto depende da riqueza de dados internalizados como da representatividade e 

expressividade do sujeito em seu meio. 

Do que foi colocado, pode emanar a qualidade da identidade existencial, a qual 

detem o poder pessoal de ser uma organizacao viva e ordenadora das realidades que se 

pode construir, apreciar e impor sobre a vida. 

Essas afirmaceies perdem sua importancia, se nao ha uma etica que possa abrigar em 

todas as instancias sociais o ser human que envelhece. 0 Ocidente sistematizou formas 

severas de exclusao; a hegemonia dos adultos e seus efeitos excludentes inibiram a 

formacao de uma identidade mais expressiva no envelhecimento. Parece ter chegado o 

tempo, entao, de se Or em evidencia a prudencia etica, o conhecimento, concedendo 

melhor expressividade para a populacao que envelhece, o que pode facilitar a concessao de 

urn sentido para a vida. 

5 - 0 POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO E 0 SENTIDO NA VIDA 

Sartre dizia que "somos o que elegemos", ou melhor, como avalia Heidegger: somos 

um ser ai mais que urn feixe de motivacties ocultas que guiam o homem como a urn 

marionete. 0 poder da decisao revela o poder da invencao humana, e o grazer de sua 

criacao pode torna-lo apto a praticar sua humanidade. Se é verdade que a libido sofre de 

uma diminuicao em sua origem biologica, tambem pode ser verdade que a eleicao de 

motivacOes culturais, simbolicamente construidas, o leve a um parametro educacional que 

the revele . uma satisfacao maior que o mero exercicio sobre objetos de natureza biologica. 

A atribuicao de excelencia humana apenas aos que estdo na plenitude do poder 

orgastico, ou que se afirmam produtivamente, pode ser injusta se avaliarmos a possibilidade 

de o homem eleger objetos a quem atribua significados pessoais e valores que o satisfacam. 

A concentracao exciusiva em objetos de demandas biologicas ou em aprendizagens sociais 

da tradicao limita as possibilidades cognitivas e afetivas da velhice. As mediacoes eticas e 
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culturais podem contribuir para transcender os limites das privacOes e das interpretacOes da 

razdo instrumental e das ciencias naturais . 

Nao se pretende negar a dimensao parcialmente determinista dos condicionamentos 

e das pulseies biologicas, muito menos desmerece-las; apenas entende-se que nao se pode 

esgotar o ser humano nas narrativas de origem biologica ou exclusivamente naquelas dadas 

pela historia. Ouanto mais se formulem as forcas on impulsos de maneira absohtta e 

completa, tanto mais se estarci falando de abstracOes e nao do ser humano existente (May, 

1993, p. 17). 

Em outras palavras, a liberdade de pensar e de estabelecer significados, a aventura 

de recorrer a propria vontade, o prazer intenso da compreensao de si na vigencia da 

reciprocidade, produceies de valores pos-convencionais podem definir o ser humano que 

envelhece mais que perdas, como as funceies de producao e reproducao. 0 potencial 

humano pode obter novos enfoques a partir dos ajustes internos, realizados pelo processo 

de desenvolvimento maduro e manifestos pela sabedoria e intimidade. As mediageies 

biologicas e sociais podem ser determinantes, mas, a forca dos exercicios pessoais e sociais, 

pode o individuo constituir-se em mediador eficiente de seu desenvolvimento pela 

compreensao de sua presenca humana, de suas habilidades intelectuais e afetivas e de seu 

significado. 

Binswanger, em Rollo May afirma pois ser urn homem nab implica meramente 

ser uma criatura engendrada por uma vida mortal, presa, exaltada on deprimida por ela; 

significa ser um ser que enfrenta sett prOprio destino e o da humanidade, um ser que se 

decide, on seja urn ser que assume a propria situacao (Idem, p. 33). 

A decisao de assumir os pressupostos existencialistas de explicacOes da 

personalidade estabelece a flexibilizacao de sua compreensao. Assim, Binswanger aponta 

Freud como aquele que tem aprofundado a compreensao da natureza humana, nao 

esgotando, no entanto, sua realidade. 

A psicologia existencial pretende ampliar a dinamica da vida humana, focalizando a 

liberdade e a responsabilidade de oferecer ao ser humano todas as alternativas 

constituidoras da personalidade. Isso significa que a raid° pode estabelecer motivacoes ou, 

em outras palavras, pode haver urn potencial de desenvolvimento a ser obtido a partir da 

vontade e da compreensao pessoal ou proposicoes coletivas. 
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Disso resulta a possibilidade de os mais velhos, pela experiencia e intimidade corn a 

vida obtidas nas oportunidades culturais, poderem estabelecer valores e investir nos objetos 

de suas aspiracOes. 0 exercicio da construcdo humana tem sido inibido principalmente por 

causa das limitacOes culturais. A fragilidade dos costumes sociais, motivada pela carencia 

cultural em torno da longevidade, inibe a participacdo social dos mais velhos e, 

concomitantemente, o potencial de desenvolvimento dos processos mentais superiores, 

tornando imiteis as virtudes da sabedoria e da intimidade. Assim, a vontade e a inteligencia, 

como resultados tambem de formacao social da mente, ficam afetadas; as imagens, os 

movimentos, a tonalidade afetiva e os processos de percepcdo, elaboracao logica e criacao 

deixam os mais velhos sem condicoes de cooperar. Nisso consiste a principal caracteristica 

do processo de desumanizacalo na terceira idade. A sabedoria e a intimidade ficam sem 

objetos mediadores. 

A crise de identidade na terceira idade, portanto, consiste em na-o haver meios 

substanciais na tradicao da cultura e da sociedade para o exercicio da expressividade. As 

perdas do sentido social da vida, pela aposentadoria ou pelo esvaziamento das formas 

tradicionais da pratica da intimidade, deixam os mais velhos desorientados e, em 

conseqtrencia, sem as mediacoes sociais relevantes para as praticas do potencial da 

sabedoria e da intimidade. Surge, entao, a sindrome das angustias reveladas pelos sujeitos 

da pesquisa de Eclea Bosi (1987), e elucidativamente expressas na frase de um dos seus 

interlocutores: 

A mao tremula e incapaz 

de ensinar o aprendido (p. 38). 

Neste texto a autora refere a inadaptacao dos mais velhos, apontando para a 

renovacao da politica educacional: Sobre a inadaptacao dos velhos, conviria meditar que 

nossas faculdades, para continuarem vivas, dependem de nossa atencao a vida, de nosso 

interesse pelas coisas, enfim, depende de um projeto. De que projeto o velho participa 

agora? (Idem, ibidem ). 

A falta de objetivacao da sabedoria e da intimidade desestabiliza as funcOes 

mentais superiores; por consequencia, o potencial de desenvolvimento, sem as mediacoes, 

torna-se empobrecido. 
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A lOgica da educacao Ocidental desenvolveu dispositivos em torno da raid() 

instrumental, empobrecendo os criterios de validez, principalmente aqueles voltados para a 

expressdo da identidade. 0 que dizer, entdo, da imposicdo feita aos mais velhos e, o pior, de 

como esses assumem a determinacdo cultural e as relacOes sociais? 

A razao comunicativa mediada pelo mundo-da-vida suscita uma nova ordem de 

compreensdo para a verdade, para a justica e para a expressividade dos individuos. A 

proposta da teoria da acdo comunicativa contempla a possibilidade de uma nova construgdo 

social amadurecida pelo conhecimento argumentado, pelas relaceies sociais justificadas e 

pela expressividade dos individuos. 0 conhecimento e a etica do discurso tornam-se 

completos a medida que o potencial humano pode expressar-se permanentemente. 

A visao comunicativa nao pergunta pela idade para, depois, avaliar o que pode ser 

feito ou nao, mas da vasao a propria vida, empenhando-se corn o sentimento, corn a 

vontade propria e corn a razao nas formas que se potencializam no curso da vida. Isso quer 

dizer que o envelhecimento nao pode sofrer as reservas da tradicao carregada de 

convenceies construidas pela logica instrumental ou apenas pelo pensamento pre-

convencional ou convencional. 

Assim, pode-se dizer que a vida nao pode encaixar-se ern avaliacOes precipitadas; o 

poder de transcendencia da condicao humana pode it alem da afirmacao convencionada; a 

ciencia e a etica podem expressar a dimensao singular e permitir a liberdade de ser na 

longevidade, corn seus potenciais especificos. 0 investimento na qualidade das 

oportunidades intelectuais e afetivas curricularmente mediadas pode ampliar as direcOes 

eticas no envelhecimento. Desse modo, revela-se que o sentido para a vida pode ser uma 

questao de uma construcao da linguagem; portanto, as convencOes podem ser substituidas 

por elaboracOes proferidas solidariamente atraves da comunicacao. Nisso o Estado e a 

universidade tem, na atualidade, uma responsabilidade vital. 
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5.1 - Para alem das categorias tradicionais: o passado como sabedoria e intimidade 

em busca de significados 

0 passado nao se constitui somente no registro da historia pessoal; é a substancia 

humana conquistada, facultando o enriquecimento intelectual e afetivo, exigindo, porem, 

mediacoes para a constituicao de significados para a vida. A realidade humana do passado 

densifica o presente e cid garantias de que as funcOes mentais superiores, pela abstracao de 

dados menos relevantes, podem aperfeicoar-se em niveis alcancados pela sabedoria e pela 

intimidade. A qualidade de pensar nao se torna, dessa maneira, apenas remissiva, mas 

tambem criativa. 

A experiencia humana é mais que uma realizacao passageira. Para tanto, parece 

importante nao somente olhar o tempo como urn futuro possivelmente produtivo, mas olha-

lo em seu passado como uma fonte de reelaboracao da vida 3 . 

Frank! (1989), aprofunda mais a questa° sobre o otimismo do passado quando fala: 

Esta, portanto, e a razao pela qual tudo e transitorio: tudo e 
passageiro porque tudo foge da nulidade do futuro para a 
seguranca do passado! E como se cada coisa estivesse 
dominada por aquilo que os fisicos antigos chamavam de horror 
vacui, o medo do vazio: e por isso que ludo vai correndo do 
futuro para o passado, do vazio do futuro para a existencia do 
passado. E a razao pela qual ha uma congestao na "passagem 
estreita e na abertura do presente", porque ali todas as coisas 

o detidas e se atropelam, esperando ser hbertadas - como um 
evento que se faz passado, ou como uma de nossas criagoes e 
woes, admitidas por nos na eternidade. 0 presente e a fronteira 
entre a nao-realidade do futuro e a reandade eterna do passado 
(p .101). 

3  Num dialog° elucidativo, Frank! (1989), apresenta a importancia do tempo conquistado ao conversar 
corn tuna senhora entristecida com sua doenca terminal e que the punha duvidas sobre o sentido de sua vida: 
Frank! - A senhora falou de algumas experiencias maravilhosas, mas tudo isso esta acabando, nao é? 
Senhora - Sim, tudo acaba... 
Frank! - Bem, a senhora pensa que as coisas maravilhosas de sua vida podem transfonnar-se em nada? 
Senhora - (pensativa) Todas essas coisas maravilhosas... 
Frank! - Mas, diga-me, a senhora acredita que alguem possa aniquilar a felicidade que a senhora sentiu? 
Pode alguem apagar isso? 
Senhora - Nao, ninguern pode apagar isso! 
Frank! - Ou que alguem possa apagar a bondade que a senhora encontrou em sua vida? 
Senhora - Ma, ninguem pode apagar isso (p. 98). 
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Parece-nos que os projetos de vida e os exercicios cotidianos para o seu 

cumprimento podem capacitar o idoso a ter a sua vontade e a sua consciencia consistentes, 

tornando o seu passado mais frutifero e o seu futuro mais promissor e conferindo a sua 

existencia um maior grau de liberdade. 

5.2 - As alternativas pedagogicas frente a longevidade: flexibilizacao do sentido na 

vida 

A flexibilizacdo do significado da vida vincula-se tambem a flexibilizacao dos 

valores. Muitas vezes, no processo de desenvolvimento, aquilo que era figura passa a ser 

fundo e aquilo que era fundo passa a ser figura. A flexibilizacao pode acontecer pela 

conquista de novas zonas de desenvolvimento real. 

Aqui se aventa a possibilidade de a pessoa ou grupos proximos decidirem urn novo 

encaminhamento de alternativas de outorgas e habitos pessoais, grupais e sociais carregados 

de sentido na vida. Nisso o Estado, mediado pela sociedade civil, e os avancos do 

conhecimento em torno da vida podem suscitar novas oportunidades de insercao social. 

As instancias biopsicossociais do existir humano podem ser ressignificadas, tendo-

se em consideracao a competencia pessoal e comunitaria na criacao de significados. E nesse 

sentido que Frankl propOe a vocacao para a transcendencia, into é, todo o ser humano 

carece de urn objeto denso de motivos que nao se esgota nas instancias emergenciais das 

necessidades biologicas. Ha uma vocacao para a espiritualidade, um chamamento para um 

sentido que orienta para projetos que aglutinam os desejos numa convergencia de 

significacao simbolica. Naturalmente que as razaes de ordem fisica, psiquica ou social 

podem objetivar urn sentido, mas o que se quer dizer é que o sentido da vida possui a 

caracteris.tica da flexibilidade: em certos momentos, satisfaz do que viver para, logo ali 

adiante, satisfeitos os meios da sobrevivencia, criar-se um vazio existencial onde o para que 

viver assume um papel determinante. E, enquanto nao se derem razOes substanciais que 

transcendam as exigencias circunstanciais, a pessoa podera ter a sensacao de estar perdida. 

0 que parece acontecer com o envelhecimento d que as razaes fisicas (as demandas 

biologicas da libido) estao diminuidas e, quase sempre, as sociais sao retiradas ou por 
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fora da tradicao ou por forca da aceitacao passiva de papeis irrelevantes ou, mesmo, pela 

aceitacalo depressiva de perda total de significado social. Assim, aquilo que possuia sentido, 

por determinaedo enfatica da natureza ou por determinagdo da tradiedo, deixa de animar os 

mais velhos, que, desse modo se sentem desorientados. Advem, da longevidade, portanto, a 

necessidade de conquistar-se urgentemente a continuidade das disposiceies motivacionais e 

das fiincoes interessantes atraves das quais os mais velhos possam ter a certeza de 

concentrar suas inteneoes, de nelas realizar a construed° das funeoes mentais superiores e 

delas tirar satisfacao. 

A vida humana, nao importa a idade, carece de intencOes orientadoras e 

suficientemente capazes de faze-la ordenar-se em torno de seu espaco vital, dado por urn 

projeto escolhido ou determinado pela tradicao. Isso significa que os objetos da intencao 

variam de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. 

Ao finalizar a questa() da busca da transcendencia, enfatiza-se que o homem so 

pode realizar-se de fato na medida em que ele esquece de si mesmo, em que ele, como o 

olho, nao se ve. Numa palavra, a auto-realizacclo so e possivel a prep da auto-

transcendencia ( Frankl, 1990, p .30). 

Essas motivacOes para a transcendencia, carecem de objetos pelos quais se revela a 

intimidade e a sabedoria e nao estao necessariamente condicionadas a determinadas formas 

de cultura. 

Nos vivemos numa epoca de automacao instituida, e ela oferece 
um tempo cada vez major de lazer. Mas o homem nab sabe o 
que fazer com ele. Nero apenas as horas de lazer mas tambem a 
velhice colocam ao homem a quest& de como ele deve 
preencher o seu tempo: tambem o aumento da expectativa de 
vida da populacao con fronta o homem, em geral 
repentinamente afastado de sua atividade profissional, corn o 
vcicuo existencial (Frankl, 1991, p. 70). 

Frente a esse vazio existencial, os mais velhos sofrem, principalmente, do 

carecimento basico de sentido da vida. Nao se trata de darmos ao paciente um sentido da 

existencia, mas apenas de o tornarmos capaz de descobrir o sentido da existencia, de 

ampliarmos, por assim dizer, o seu campo de visa°, de forma que ele perceba o espectro 

compkto de possibilidades de sentido e valores pessoais e concretos (Idem, ibidem, p. 

72) . 
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Esses, na proposicao de Frankl, podem ser construidos por tres catninhos diferentes 

assim percebidos: 

Uma ancilise fenomenologica da experiencia direta nab 
adulterada que podemos verificar no simples homem comum e 
que somente clinch precisamos traduzir em terminologia 
cientifica, revelaria que o ser humano tido so busca um sentido 
- coerce de sua vontade de sentido - mas o encontra, e isto por 
tres vias. Em primeiro lugar ye um sentido em Jazer on criar 
alguma coisa. Akin disso ye um sentido em experimentar 
alguma coisa, amar alguem; mas tambem na situaccro sem 
esperanca na qual nada mais pode fazer, eventualmente tambem 
vera um sentido (Frankl, 1992, p.71). 

Assim, podemos definir tres dimensiies de realizacdo do ser humano: o trabalho - o 

amor - e a esperanca que transcende o insucesso. 

Em todos os tempos, o homem buscou sua transcendencia, e as pessoas que 

cultivaram, de fato, essa dimensao constituem a prova de realizacao humana (Frankl, 1990, 

cap. IV). Os objetos de realizacao da transcendencia, via de regra, sao causas que 

protagonizam a realizacao pessoal, elevando a pessoa para alem de sua individualidade, de 

seu sofrimento e, mesmo, de sua propria morte. Se, por urn lado, o envelhecimento leva o 

organismo a uma maior vulnerabilidade e maior incidencia de processos patologicos, que 

terminam por conduzi-lo a morte, de outro, os mais veihos tern a liberdade de encontrar um 

sentido especial na vida ou pelas obras que podem realizar, pela vivencia encantadora que 

podem ter na vida e, mesmo, pela orientacao transcendental que pode ser impressa as suas 

vidas em situaciies de extremo limite (Frankl, 1990, p. 50). 

Parece importante, portanto, argumentar sobre as exigencias de a pessoa e a 

sociedade. investirem recursos de toda ordem no sentido de concederem orientageies e 

funcoes aos mais veihos para que a instancia do desenvolvimento real da sabedoria e da 

intimidade possa torna-los expressivos 4 . 

Ouvia de um dos veihos corn quern convivi em meu trabalho uma metafora esclarecedora sobre o fio 
condutor do sentido na vida: "Pois que comecar a morar na casa da velhice é como ter que matar o monstro 
em casa estranha. Como Teseu, favorecido por Ariadne, ato em meus pes uma direcao para nab me perder 
nos inconvenientes labirintos e que. a principio. nao conduzem a saich nenhuma. Mais do que a vontade das 
instituicoes que agora sab os deuses. decifro meu pr6prio caminho e busco surpreender o monstro a que 
transformaram a minha velhice. Muito mais, assim julgo. salvou-se Teseu, por ter uma saida garantida 
presa a seus pes, que pela valentia e competencia em destruir o monstro." 
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Ha uma certeza cada vez maior nos meios cientificos sobre as causas afetivas na 

determinacdo da sande humana, a qual resulta da qualidade dos lacos sociais. Pessoas 

solitarias e desorientadas parecem estar mais vulneraveis as agresseies fisicas, o que é 

salientado por Frankl (1990), quando diz: Aparentemente a express& 'valor de 

sobrevivencia' que a psicologia moderna cunhou vai ao encontro da vontade de sentido. 

Neio foi menos importante licao que eu pude levar para casa de Auschwitz e Dachau: que 

os mais capazes, inclusive de sobreviver a tais situaceies-limite, eram os direcionados para 

o filturo, para algo ou alguem que os esperava (p. 34). 

Enquanto aos animais é dado pelos instintos ou pelos condicionamentos o sentido de 

orientacdo, ao homem é dado pela consciencia e pela linguagem. Diz Frankl (1990), que 

esta vontade de sentido esta tab arraigada na condictio humana, que nos nao podemos 

nos abster de procurar sentido' ate que nos creiamos to-lo encontrado (p. 55). 

Assim como nas bases da natureza pode ser vista uma finalidade em tudo, urn 

sentido teleologico e solidario, tambem o ser humano se consorcia a esta lei de estar sempre 

carente de sua propria teleologia. 

Pelo fato de a categoria populacional dos mais velhos ser nova, sao poucos os 

costumes relativos as opcOes de objetos de paixao corn as quais podem avancar corn seu 

potencial de sabedoria e de intimidade. A tradicao cultural e social, portanto, nao esta 

suficientemente preparada para oferecer outorgas satisfat6rias aos mais velhos. Isso 

significa que a conquista do envelhecimento traz consigo urn desafio para quem quiser 

buscar alternativas vigorosas para levar adiante sua vida. Disso resulta a responsabilidade 

do Estado e da universidade. 

Se é verdade que todas as instituiceies e, nelas, os conteudos e as formas de valor 

sao decisOes humanas, entao, é possivel inventar ensaios de novos costumes, tanto em 

conteudos como nas formas de sua expressao. Essa direcao do olhar possui implicaceies de 

toda ordem. 

E conveniente, portanto, que antes do abandono de tarefas da razao social, ja 

outras comecem a ser experimentadas para que, na aposentadoria, nao estejam reservados 

desgastes severos pelo esvaziamento da identidade. Nesse sentido, podem as escolas 

repensar seu curriculo tendo urn novo perfil humano a ser delineado pelas internalizacOes de 
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recursos mediadas por exercicios que vao alem da ordem da logica-instrumental. 0 espaco 

do poder disciplinar, concentrado na escola e na familia, pode oferecer novos discursos, 

consensualmente buscados e mediados pelo mundo-da-vida. 

Finalizando o capitulo, pode-se pontuar que o discurso advocatoriamente construido 

apresenta a possibilidade de tornar visivel uma zona de desenvolvimento que necessita de 

expressao. 

0 Ocidente, em razdo da novidade do envelhecimento populacional, avaliada na 

introducao, e da hegemonia tradicional da primeira e da segunda idade da vida adulta, nao 

desenvolve um acervo de oportunidades durante a vida, nem na emergencia do 

envelhecimento, tornando inexpressiva a construcao da identidade no processo tardio da 

vida adulta. Parecem consistentes os atos de fala do discurso, que afirmam a possibilidade 

de os individuos e as comunidades possuirem seu poder critico para resolverem os impasses 

tradicionais da cultura e da sociedade, emancipando os mais velhos da obscuridade e das 

formas empobrecidas de insercao social. Se é verdade que os discursos culturais possuem 

poderes de descentrar direcOes, entao, com a proposicao vigorosa de argumentos em favor 

de verdades e de justificativas para uma etica expressiva em todas as idades, pode-se chegar 

a estrategias consistentes de interpretaciies renovadas e ampliadoras de identidades 

existenciais. A aplicacao de novos discursos contem, em si, o potencial de constantes e 

renovados argumentos. A proposta de Habermas, enquanto aponta para novos acordos 

sociais em torno dos potenciais de protesto, possibilita, por meio dos vetores do 

conhecimento e de reordenamentos sociais, que se atinja uma gramatica e uma pragmatica 

de vida corn novos entendimentos. Isso pode ser favorecido pelas mediacOes do Estado e da 

universidade. 

PropOe-se, tambem, que pode haver, pelas mediacoes culturais e sociais, urn 

processo • de desenvolvimento no qual despertam a sabedoria e a intimidade, as quais 

facultam ao individuo idoso um sentido na vida. Isso enseja uma compreensao positiva de 

todo o ciclo de vida. Segundo Baltes e Smith (1995), a sabedoria e caracterizada como 

conhecimento especializado envolvendo julgamento e aconselhamento excelentes no 

dominio da pragmcitica fundamental da vida (p.51); a intimidade, caracterizada como 

aumento da proximidade emocional em relacionamentos significativos atraves da vida 

adulta, mesmo quando as taxas de interacao diminuem (Idem, p. 120), isto é, as 

constantes internalizacoes das representacOes corn os respectivos significados afetivos e 



118 

disposicoes para a acao se despojam de suas necessidades particulares, se generalizam e se 

revelam nas realidades posteriores, onde renascem. As possibilidades de as conquistas do 

desenvolvimento se manifestarem positivas dependem de correlacOes de situacOes 

existenciais durante a vida, conforme se apresenta no Quadro 3. 

No capitulo, a casa e a imensiddo sdo apresentadas como metafora para elucidacao 

da intimidade e da sabedoria respectivamente. 0 estudo realizado conduz a uma forma 

compreensiva mail nitida dos eventos afetivos e cognitivos emergentes na velhice, 

entendendo-se que a arte se aproxima da ciencia e a complementa. No processo 

comunicativo, a expressividade perfaz uma totalidade na interface que realiza corn a justica 

e o conhecimento. 

0 potencial existencial da identidade, identificado corn as categorias da intimidade e 

sabedoria, podera ser objetivado eficazmente em objetos de paixdo, os quais, por sua vez, 

sac, capazes de promover um sentido na vida. Deduz-se disso que a falta de objetivacao da 

sabedoria e da intimidade pode desestabilizar as funceies mentais superiores; por 

conseqUencia, o potencial de desenvolvimento, sem as mediacOes, torna-se empobrecido. 



CAPITULO III 

MEDIACOES DO ESTADO E DA UNIVERSIDADE FACE A 

LONGEVIDADE: CONSIDERACOES TEORICAS 

Reafirma-se o que foi proposto no primeiro capitulo: a cultura, a sociedade e a 

educacao constituintes e constituidoras da identidade humana, tambem no envelhecimento 

constituem o espaco vital que, muitas vezes, é constrangido pelo sistema, preocupado corn 

os resultados da producao e nao corn a vida. Esta investigacao aproxima-se da razao 

comunicativa, pois ye nela uma forma de pensar ainda nao esgotada. Tanto o conhecimento 

como a etica podem ser aperfeicoados por um discurso de antecipacao historica em que se 

aproximam a razao comunicativa da razao instrumental, probabilizando-se urn discurso 

coerente corn a dignidade humana e com a racionalidade. 

0 Estado e a universidade podem estar atentos e suscitar, pelas leis e politicas e 

pelas conquistas do conhecimento, oportunidades de acesso a um perfil mais desejado pelas 

pessoas quando envelhecem. 0 potencial de desenvolvimento pode ser ampliado pela 

renovacao das interpretacOes culturais e pela moral, estimulando-se o sentido na vida a se 

revelar em expressOes diferenciadas. 

Co.  nforme indicam as interpretacties dadas a Vygotsky e a Frankl, é necessario que 

as providencias eticas sejam mediadoras da identidade existencial dos mais velhos por meio 

de recursos institucionais. 

Ressalta-se, desse modo, que o Estado e a universidade constituem-se em 

mediadores qualificados para as proposiciies de uma identidade humana que rompa corn as 

formas tradicionais de entendimento sobre o desenvolvimento. A suposicao inicial é de que 

o Estado pode ser mais determinantemente constituido por interesses trazidos pela 
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sociedade civil e de que a universidade pode ser um espaco mediador entre as exigencias 

privadas e as decisOes pUblicas. Nesses contextos e nas referencias dos idosos, a 

universidade pode construir conhecimentos e nao somente corporificar em suas 

investigagOes aqueles dados constituidores de uma realidade imposta pelos interesses do 

sistema. A linguagem é, entao, o parametro de verdade a se expressar em experimentacaes 

e nos proferimentos a serem convencionados. 

Em seqiiencia, propeiem-se ideias sobre o assedio necessario da sociedade civil junto 

ao Estado, para que incorpore as coisas dos mais velhos, e sobre a oportunidade de a 

universidade construir e incorporar um conhecimento em suas pesquisas, nos servicos e no 

curriculo, tendo uma politica na qual se aprofunde a identidade dos mais velhos e as formas 

de expressd-la. 

1 - 0 ESTADO: UM LUGAR DOS MAIS VELHOS 

Para iniciar este estudo, é necessario que se faea uma distilled° entre naedo e 

Estado. 0 Estado representa o conjunto daqueles que estao no poder (stande: alemao, 

stare: latim) de uma naeao e estao, de direito e de fato, autorizados a controlar os destinos 

economicos e sociais; por consequencia, em condielies de criar leis e de faze-las cumprir a 

ponto de constrangerem os individuos. 

A historia registra urn processo de conquistas corn o proposito de o Estado, de fato, 

representar a vontade da maioria; contudo mesmo o Estado constitucional apresenta 

dificuldades em representar a maioria, pois os espacos das leis e costumes estao ocupados 

pelas hegemonias. 

Ate a Revoluedo Francesa, o rei constituia, de direito e de fato, o Estado. Corn o 

Parlamento representativo da nava°, foi estabelecido urn novo parametro de opinido e de 

vontade, passando a naedo a ser entendida como comunidades de pessoas corn a mesma 

ascendencia, as quais podem inicialmente nao estar vinculadas a urn Estado, mas reunidas 

por vinculos comuns de moradia, lingua, costumes e tradicoes (Habermas, 1995, p. 89). 

Mais recentemente, tern-se acentuado formas alternativas de participaedo no Estado. 

Os movimentos civis organizados em torno de suas necessidades podem deflagrar 

poder de organizaedo e de pressao para que sejam legalmente reconhecidos e faeam parte 
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das representacoes sociais e pUblicas, corn isso satisfazendo os desejos coletivamente tidos 

como desejaveis. A vigencia da comunicacao para o fomento do mundo -da -vida - para que 

sejam efetivamente democratizadas as relaci5es de poder das pessoas - nao pode acontecer 

somente no reconhecimento public° em forma de leis ou de financiamentos de projetos em 

implantacao, mas o processo comunicativo deve ser assimilado pelo cotidiano da etica de 

uma sociedade. Bobbio entende a questa() da seguinte maneira: 

Uma vez conquistado o direito a participaceio politica, o 
cidadao das democracias mais avancadas tern se conscientizado 
que a esfera politica por sua ye: ester incluida Juana esfera mais 
ampla, a esfera da sociedade em seu conjunto, e que nao tem 
decisilo politica que nab esteja condicionada ou ate 
determinada por aquilo que sucede na sociedade civil, e por 
isso uma coisa e a democratizacclo da direceio politica, o que 
aconteceu corn a instauracao dos parlamerztos, e outra coisa e a 
democratizactio da sociedade. Isto significa que pode haver um 
Estado democrettico em uma sociedade na qual a maior parte de 
suas instituicoes, a familia, a escola, a empresa, os servicos 
publicos, nab tenham uma orientacao democrcitica (1992, p. 
219-220). 

Como parece ter se esgotado o universo das energias ut6picas previamente 

definidas, ou seja daqueles projetos idealizados por conta de convicceies religiosas ou 

materialistas, sem a presenca do dialogo edificante, parece ter chegado o tempo de o Estado 

promover uma constante revisao das politicas sociais. Estes, por suas vez, sao suscitados de 

acordo corn as mudancas, fruto de acontecimentos nem sempre previstos ou desejados. Ai é 

que se prop& o exercicio da justica, realizada por interlocutores que se apresentam corn 

justificativas nas suas reivindicacOes. No presente discurso, quer-se afirmar a promocao de 

uma ordem publica e civil corn uma presenca mais expressiva dos mais velhos nas diregOes 

de suas necessidades, portanto corn uma gestao social alinhada em consequencia desses 

protestos. 

Os discursos (conhecimento e etica) e as estrategias (politica) para o exercicio de 

uma presenca biopsicossocial dos mais velhos nao se estabelecem, no entanto, sem a 

consciencia da forca inercial. Somente a forca de decisivos, constantes e convincentes 

discursos e estrategias dos interlocutores interessados, as instituicOes civis e o Estado 

flexibilizarao suas representacties legais, suas formulacOes eticas, para que se tornem 

possiveis as construcaes fisicas, psicologicas e sociais dos mais velhos. 
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1.1 - Os movimentos civis como lugar da etica de urn estado com politicas sociais 

para o envelhecimento. 

A metafora do estrangeiro aplicada ao velho parece ser muito contundente. Jabes em 

Chambers (1995), descreve sua propria situacao: Entao me dei conta de que o estrangeiro, 

em sua vulnerabilidade, so pode contar corn a hospitalidade que os outros podiam 

oferecer-lhe (p. 13). 

A figura do exilado é uma analogia pertinente no caso dos mais velhos. Em sua 

propria patria, eles se veem despossuidos das coisas familiares, muitas vezes da intimidade 

de sua casa, dos amigos e dos objetos de paixao necessarios a consistencia de sua 

personalidade. 

A educacao centrada na vida adulta produtiva, com seu universo de expectativas na 

construcao da identidade, torna o sujeito envelhecido incapaz de perceber-sea vontade em 

seu proprio ambiente. Em consequencia, desarraigado de suas fontes historicas de saber, 

amar e fazer, ele se sente perdido. 0 exilio, porem, ao mesmo tempo em que pode sugerir 

abandono, pode suscitar novos investimentos. 0 sentido na vida, a despeito da sabedoria e 

da intimidade, pode se ver reduzido ao azar do proprio sujeito, uma vez que as tarefas 

outorgadas foram dadas como concluidas. 0 problema da populacao envelhecida, portanto, 

reside em nao se the dar, nem pelas internalizacoes do aprendizado, nem pelas 

oportunidades presentes, condiceies para a sugestiva presenca. 

Nesta investigacao, defende-se a ideia de que o Estado e a universidade, sao lu_gares 

de constituicao de identidades para os mais velhos: no primeiro sao avaliados caminhos na 

constituicao do sujeito dentro da sociedade e no segundo, caminhos na constituicao do 

sujeito dentro da cultura. Isto nos leva ao pensamento de Chandra Mohanty, que aponta 

para uma interminavel viagem entre culturas, linguagens e complexas configuracoes de 

significado e poder (Idem, p. 28). 0 que se busca problematizar é o espaco social e cultural 

reservado aos mais velhos, que pode ser feito pela formacao da consciencia publica e 

universitaria para a negociacao de novas linguagens no conhecimento e na etica; o que se 

defende é que se tenha, na virada demografica, uma oportunidade e nao um peso 

incompreensivel. 

Ao Estado, como lugar oficial dos encaminhamentos daqueles que se sentem 

ameacados e querem ocupar oportunidades transformadas em costumes, cabe a tarefa de 
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abrigar em suas leis e em suas instituic5es oportunidades de construcao da identidade 

existencial para os mais velhos. 

0 fundamento normativo da proposta de Heidegger coincide corn a visao de uma 

proposicao etica comunicativa. A proposicao do filosofo nao se orienta no sentido de que 

se deem respostas consensuais, mas para a existencia do ser enquanto capaz de ser 

representado nao mais em regimes permanentes de urn ente com palavras repetidas e, sim, 

em palavras que devem ser constantemente quebradas. Isto significa que o ser-ai, que é o 

homem, nao seja capturado em sua presenca, mas consiga ser em novas representacOes. 

Em Habermas, a historia da construcao politica nao se faz apenas de preocupacOes 

ou do fato de o homem estar jogado no mundo e aberto as circunstancias do tempo. 

Entende Habermas que os discursos justificados coletivamente devem resolver os destinos 

daqueles que estao esquecidos pelo Estado ou pela sociedade civil. Assim, a linguagem nao 

se torna apenas urn meio de comunicacao, mas de construcao social. Entende-se que 

discursos bem-feitos e solidarios podem convencer o Estado a acolher os mais velhos em 

leis e instituiceies interpretadoras das suas necessidades, produzindo elaboraceies 

contextualizadas de uma identidade expressiva. 

Os velhos estao corn seus patrimonios historicos desmanchados, em processo 

de viagem; sentem-se sem habilidades ou virtudes a serem desenvolvidas, sem 

reconhecimentos. A sensacao de estranheza torna-os preocupados e, possivelmente, 

deprimidos corn as perdas e corn a inseguranca de se sentirem estrangeiros em lugares 

desconhecidos. As suposicoes teoricas apontam para a possivel bagagem de urn tropeiro 

que vem chegando, cheio de contribuicaes para o desenvolvimento de uma regiao que é de 

fronteira; ele pode tornar-se urn sabio e, pela intimidade, ser capaz de oferecer suas escolhas 

prudentemente decididas. Isso significa que uma nova proposicao coletiva deve ser 

construida sobre a novidade daquele que chega. A interpretacao moral e sua aplicacao 

podem ensejar a realizacao da longevidade desde que os mais velhos tenham indicacOes 

sobre seus comportamentos. 

Para isso o Estado e a sociedade civil devem constituir-se no espaco possivel, onde 

os mais velhos possam pisar corn confianca e merecer o reconhecimento pela presenca. 

De outra parte, Gadamer (1977), indicando AristOteles, afirma: por educacao e 

exercicio ele (o homem) deve ter desenvolvido uma determinada Winkle em si mesmo, e 
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seu empenho constante deve ser, mante-la ao longo de situacoes concretas de sua vida e 

como urn comportamento correto (p. 385). Dessa maneira, o homem que 

envelhece nab se sente desconfortado por nao saber interpretar a sua realidade, nem a 

sociedade e o Estado se sentirao injustos por nab saberem o que fazer corn o viajante que 

esta chegando. 

Vale para o caso dizer que nao se pode capturar a identidade humana no circulo da 

vida adulta produtiva, nem se pode esperar muito dos discursos ate agora promulgados. 0 

exercicio etico se faz necessario para o velho, e bem antes de ele chegar a longevidade. A 

sociedade civil, como principal mediadora entre a longevidade e o Estado, é responsavel 

pela realizacao de uma politica social corn sentido verdadeiro de justica para todos. 

Como ja se referiu, o sistema concentrado em torno do dinheiro e do poder tern 

esquecido, no decurso da historia, as questiies do mundo-da-vida. Nem a sociedade, nem a 

cultura, nem a personalidade, na esteira dos acontecimentos, podem esperar muito das 

decisOes do sistema; existe uma logica burocratica e economica que parece obedecer a 

destinos colonizadores das praticas e exigencias da propria vida. Somente da solidariedade 

das pessoas pode-se esperar uma organizada e decidida direcao para a protecdo das 

emergencias da vida. A veemencia dos discursos solidarios provenientes da sociedade civil 

pode demover o poder da inertia e, por consequencia, promover discursos na economia e 

em suas relaceies. A sociedade civil constitui-se, portanto, no lusar privilesiado das 

mudancas, em outras palavras, a etica se faz em discursos apelativos e coercitivos 

provenientes daqueles que sentem a urgencia de novos costumes em funcao da longevidade. 

Nesse sentido, Habermas aponta para a mesma responsabilidade social ao dizer: 

Corn a mudanca republicana da soberania monarquica para a 
soberania popular, aqueles direitos conferidos de forma 
paternalista, transformaram-se em direitos humans e civis. 
Esses direitos deviam garantir igualmente autonomia civica e 
privada... 0 Estado constitutional e concebido como uma 
ordem politica livremente estabelecida pela vontade do povo, de 
modo que os destinatarios das normas legais podem, ao mesmo 
tempo, se reconhecerem como os autores da lei ( 1995, p. 92). 

A nacao, no instante em que toma consciencia de seus costumes, torna-se 

promotora de sua vontade, o que nao significa a ausencia de lutas na ampliacao da 

linguagem responsavel pelos novos discursos. A comunidade civil organizada e interprete 
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das novas pretensoes é o Unico meio disponivel de fazer o Estado ordenar, convencer e, 

mesmo, constranger as instituicties e as pessoas a produzirem uma periodizacao que atenda 

com justica aos apelos do novo perfil demografico. 

0 discurso moral, portanto, e contingente e contextualizado as circunstancias dos 

eventos sociais e as formas de seu existir. 0 envelhecimento humano, como fato social 

recente, reclama uma interpretacdo e se contextualiza de maneiras diferentes. A aplicacao 

da interpretacao do envelhecimento e da velhice pode reclamar interpretacOes diferentes 

caso se revele a justeza da interpretacdo das necessidades daqueles que se sentem estranhos 

em sua propria casa. 0 que se sugere é que os velhos possam se tornar, pelas habilidades 

criadas e pelas proposicoes sociais, capazes de andar de urn lugar para outro, livres da 

sensacao de serem inoportunos. Isso so podera acontecer quando a sociedade civil forgar o 

Estado a reconhecer em lei novos costumes e conseguir ela mesma realizar a interpretacao 

pela renovacao das instituicaes e, mesmo, pela criacao de outras, que venham a responder 

aos carecimentos de habitacao, de sande, de lazer, de trabalho e de outras formas de 

entender e se relacionar com a nova realidade existencial e social dos idosos. 

Em principio, a familia, a escola, a midia e as empresas podem ter novas formas de 

realizar e abrigar as contingencias da longevidade, o que vale dizer que as fronteiras de um 

Estado constitucional sao contingentes. Nelas se definem quem pode, quem nab pode 

pertencer e de que maneira podem pertencer ao grupo inserido dentro da nagao. 

Possivelmente, pela globalizacao, os Estados possam contribuir para a renovacao do 

cabedal cultural e social de outras nacties. Dessa maneira, a rigidez de todas as fronteiras 

pode estar sendo reduzida, mas para que se possa consumar essa funceio integrativa, e 

preciso, entretanto, que a cidadania democratica seja mais que um mero status legal: e 

preciso que ela se tome o foco central de uma politica compartilhada (Idem, p. 95). 

Somente dessa maneira, pode-se regular a questao da responsabilidade publica 

diante do apelo social a ser interpretado e a ser atendido. A comunicacao solidaria pode, 

assim, contribuir para a regulacao da trajetoria dos interesses da lo_gica instrumental. 0 

paradigma exclusivo da producao parece nao corresponder as outras pretensOes da justica e 

de poder, particularmente aquelas pretendidas pelos mais velhos no advento da 

aposentadoria. Pode, assim, tornar-se verdadeiro o que ainda é uma utopia: o ser humano 

pode, no decurso de seu desenvolvimento, conquistar espagos interiores para ter disponivel 
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as virtudes para envelhecer e ter espacos sociais disponiveis para o pronunciamento da sua 

longevidade e, dessa maneira, obter uma Identidade Existencial mais interessante. 

1.2 - Para a organizacAo civil e publica com vistas a uma politica para 	a 

longevidade 

Cabe, portanto, a esfera publica atuar como instancia 
intermediadora entre os impulsos comunicativos gerados no 
mundo -da-vida e os colegiados competentes que articulam 
institucionalmente o processo de formactio da vontade politica 
(parlament°, conselhos etc.)... Dessa maneira procura-se 
assegurar, de forma procedimental, que a forma socio-
integrativa da solidariedade, imanente aos impulsos 
comunicativos do mundo da vida, contrabalance os outros dois 
recursos que suprem a "carencia de integractio e direceio" das 
sociedades modernas, a saber, o dinheiro e o poder (Costa, 
1995, p. 59). 

A sociedade civil, apesar de todo o esforco da razdo instrumental, manteve 

procedimentos de protecao da vida. Os discursos de resistencia, denominados de 

multiculturalismo critico, ou movimentos sociais de preservacao da natureza e dos direitos 

humanos, ainda mantern uma marca de fidelidade a uma ciencia comprometida corn os 

principios de uma etica iluminista de solidariedade corn o sentido da realizacao pessoal e 

social dos individuos. 

0 que se prop& é a confianca em discursos pos-convencionais mediados corn 

sinceridade pela contextualizacao do mundo-da-vida e discutidos a luz da consistencia 

argumentativa, para a conquista de conhecimentos e de costumes emancipadores dos mitos 

ou pre-juizos. Esses discursos, via de regra, nascem nos movimentos de resistencia as 

agendas politicas limitadoras da liberdade. Com  essas ideias, reforcam-se as questOes 

referidas no primeiro capitulo e, de modo especial, a conviccao de que o discurso 

moralmente justificado pode mediar o caminho das comunidades questionando as 

imposicCies discriminadoras e as relacEres de poder desequilibradas. Uma das condicOes 

para sua existencia é de que o discurso supere a moral convencional quando o 

conhecimento da singularidade do objeto do discurso revelar distancia entre o ser e o dever- 
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ser. 0 discurso revela em seu interior mais uma de suas condicOes de existencia: sua 

construcao pos-convencional. 0 rompimento das convencOes, com certeza, traz 

resistencias, mesmo que se tenha clareza sobre a raid() da mudanca e das consequencias nos 

costumes. 0 discurso comunicativo traz em si mesmo, como corolario de sua essencia, a 

redefinicao do poder. A microfisica do poder, na concepcdo de Foucault, pode ser 

estruturada na elaboracao de discursos pOs-convencionais e isso, por certo, contem em si 

urn grau de tensdo entre a politica tradicionalmente impressa e aquela que se faz corn base 

no interesse dos discursadores. 

Os procedimentos de emancipacao se repetem nos movimentos de luta uma vez que 

os imperativos sistemicos colidem corn a logica da raid() comunicativa e oferecem as 

mesmas resistencias. Tais procedimentos recorrem aos mesmos passos para obter sucesso 

na superacao dos carecimentos. 

Em primeiro lugar, é importante ter clareza sobre a interpretacao da necessidade 

social a ser reclamada. Pode-se dizer tambern que o grau de lucidez de sua reivindicagdo 

deve ter elementos de conviccao constituidores dos novos entendimentos ao mesmo tempo 

em que se apresenta o grau de defasagem habitual dos pre-juizos em torno das 

reivindicaceies. A ancilise das patologias do mundo-da-vida exige uma investigacclo das 

tendencias e contratendetzcias (Habermas, 1992, p. 555) 

Em segundo lugar, é necessario que a proposicao reivindicativa sensibilize a 

sociedade civil e que novos ensaios possam representar o novo entendimento que esta 

sendo divisado em contraposicao as formas tradicionais de opressao. A organizacao do 

movimento reivindicador a tambem significativa para o encaminhamento do potencial de 

protesto, tendo claras questOes tais como: 

- a quem sao destinados os potenciais de protesto e o que é pretendido em cada 

lugar de sua recepcao; 

- o reconhecimento da qualidade dos atos de fala, tanto no que se refere ao merit° 

cognitivo como ao merit° etico da renovacao cultural e social. As resistencias sao reduzidas 

pela conviccao obtida atraves do beneficio percebido nas consequencias advindas das 

mudancas. 

Parece generosa a ideia que aponta para uma agenda politica, tanto para pretender o 

esclarecimento como para intervir sobre os costumes resistentes. Assim, a produc_do da 
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identidade existencial dos mais velhos nao pode ficar a sombra das opinioes e/ou 

preconceitos, mas deve constituir-se de sinceros e efetivos estudos comprovadores de um 

universo a ser conhecido e de urn espaco social a ser experimentado. Os costumes 

renovados em torno da prevencao dos limites impostos ao envelhecimento e a velhice 

podem probabilizar uma condi* humana mais generosa, gerando-se novas relacOes de 

poder entre as geracoes. Somente estudos e costumes podem revelar o potencial de 

emancipacao existente nos propositos de as comunidades terem no Estado e em si mesmas 

espacos constituidores de uma expressiva identidade no advento da longevidade. Por isso, é 

oportuna a ideia de a universidade constituir-se num espaco social expressivo para o 

potencial emancipador a ser construido. 

A aproximacao entre a sociedade civil e o Estado contribui para a melhoria dos 

discursos e para a agilidade de atendimento nos movimentos de reivindicacao do mundo da 

vida: nao mais, de um lado, a sociedade com as mais heterogeneas manifestacoes de 

grupos, organismos nao-govemamentais, empresas privadas e ate individuos (Canclini, 

1996, p. 33) e, de outro, o Estado, territorio concedente de identidades. 0 Estado e a 

sociedade civil, aproximados pela linguagem descentrada de lugares privilegiados e 

moderados pela desterritorializacao de poderes, podem constituir-se em nova parceria para 

garantia das reivindicacOes do mundo-da-vida, aqui objetivadas na longevidade e nas suas 

As reivindicacoes indicam o estado de luta pelo reconhecimento dos outros como 

sujeitos de interesses validos, valores pertinentes e demandas legitimas. Os conteudos dos 

discursos promovidos pelos interlocutores civis e politicos buscam constituir-se em 

principios reguladores das prciticas sociais, definindo as regras das rectprocidades 

esperadas na vida em sociedade atrcrves da atribuicao mutuamente consentida (e 

negociada) das obrigacOes e responsabilidades, garantias e prerrogativas de cada um 

(Canclini, 1996, p. 23). Os direitos podem passar dos discursos a uma nova forma da ordem 

estatal e a uma pragmatica civil normalmente assumida quando as politicas culturais e a 

vontade das comunidades nao mais se debaterem sobre essas questOes. Os movimentos e 

suas parcerias passam pelo caminho de uma linguagem renovada e se instituem nas 

escolas, nas empresas, nas familias e nos meios de comunicacao. Particularmente as escolas 

e as universidades sao caminhos estrategicos de convencimento; tambem a midia podera 
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construir urn imaginario diferente em torno do envelhecimento corn base nas decisaes 

politicas e educacionais. 

1.3 - Dos lugares concretos para a aplicacao do discurso ou da contextualizacilo erica 

e cultural da linguagem. 

0 potencial de racionalidade comunicativa contido no mundo-da-vida é notavel em 

todos os movimentos libertarios. A reflexao sobre esses movimentos aponta, porem, para a 

existencia de forgas resistentes a colonizagao do mundo-da-vida. As formas das lutas 

demonstram quase uma determinagao essential de liberdade la onde a razao comunicativa 

esta desfigurada. Isso pode revelar uma razoavel esperanga no esgotamento das utopias 

metafisicas, pois as Pontes de resistencia conseguem regenerar-se, mesmo sob condicoes 

desesperadoras (Habermas In: Freitag, 1989, p. 9). A incipiente receptividade que as 

comunidades estao manifestando em torno da preocupagao sobre praticas inovativas 

referentes a qualidade de vida e a renovagao das formas de insergao social no 

envelhecimento e na velhice demonstra a existencia do potencial de emancipagao nas 

situagOes de ameaga. 

A aplicagao do discurso é decisiva para que se configurem os delineamentos 

imaginados como justos. Para superar os constrangimentos a que se ve langada a populagao 

dos mais velhos, submetida aos imperativos da tradigao, é preciso escolher os lugares para 

a demonstragao dos novos atos de fala. 

A universidade pode ser considerada um lugar para a construgao de um 

conhecimento que revele a singularidade dos eventos biopsicossociais da longevidade. A 

escola, como mediadora oficial das politicas de verdades renovadas, pode oferecer urn 

cumculo que melhore a expressividade da vida para todas as geragOes e, portanto, 

antecipar uma historia multicultural em torno das idades. A familia talvez seja o lugar das 

maiores transformagoes, e o envelhecimento, nesse contexto, tem a necessidade de alterar 

os rumos em favor da vida. As empresas nas quail se dao significativos exercicios de 

insergao social apresentam-se ainda como lugares que nao se responsabilizam pela mediagao 

entre o trabalho e a ocupagao do tempo livre concedido pela aposentadoria. As assembleias 

legislativas e os poderes executivos das tres instancias de governo sao lugares de 

legitimacao e de reconhecimento legal das diregOes dadas aos ensaios de emancipagao. Os 
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lugares de comunicacao de massa, por sua vez, sao decisivos na construcao das novas 

formas de representacao em torno de costumes biopsicossociais em relacdo a qualidade de 

vida. 

0 Estado, resumido na vontade das assembleias municipais e do prefeitos, das 

assembleias estaduais e dos governadores e do Congresso Nacional e do presidente, pode 

obrigar por lei e instituir incentivos para que sejam cumpridas as proposicoes das iniciativas 

civis. 

A populacao idosa, enquanto individuos e enquanto constituidos em associacOes, 

constitui o primeiro espaco de concretizacao do potencial de conhecimento e etica. Os mais 

velhos podem tornar-se sabios e afetivamente amadurecidos, mas sem dar sentido ao fluxo 

rudimentar dos acontecimentos (Canclini, 1996, p. 59) tornam-se incapazes de realizar sua 

velhice. 0 conhecimento universitario; a escola com a mediacao curricular, a familia como 

urn dos espacos preferenciais da revelacao afetiva, a empresa como co-responsavel pela 

insercao social sao elementos constituintes e constituidores das identidades que envelhecem. 

Os discursos praticos feitos a mesa, os livros das escolas, as salas dos recursos humanos, as 

casas de representacao popular, as maquinas eletronicas de informacao tornam-se parte das 

politicas sociais efetivas e instituem as verdades e os costumes. Isso quer dizer que a 

sociedade civil, em parceria corn o Estado, pode estabelecer uma proposicao democratica 

de ser no advento do envelhecimento. Os limites da verdade podem ser restabelecidos por 

criterios de negociacao corn base na acao comunicativa mediada pelo mundo da vida e 

sustentada pela razao argumentativa. 

0 conhecimento, a moral e a arte, solidariamente entrelacados nesses lugares, 

poderao efetivar um discurso emancipador, particularmente nos modos de vida 

tradicionalmente realizados em torno da longevidade. Somente uma analise persistente 

daquelas intrincadas vias pelas guars as ciencias, a moral e a arte se comunicam entre si 

poderci nos proteger contra uma reducer° empirista da probkmatica da racionalidade 

(Habermas, 1992, p. 564). A critica pode ser o caminho da invencao, mas nao se revela 

suficientemente capaz de inibir os entraves das determinacdes historicas. Os discursos 

interpretativos e sua aplicacao em lugares estrategicos podem promover novas construgOes 

para a verdade, a justica e a beleza, entendidas como linguagem e como possibilidade de 

resistencia diante da inercia politica do pensar, do querer e do expressar dos sistemas da 

economia e da burocracia estatal. 
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A tematizacao do envelhecimento em locais diferentes, juntamente corn 

os argumentos e opinioes compartilhadas no espaco pfiblico, 
corn base no convencimento, constituem o poder do qual os 
atores da sociedade civil querem e podem dispor. Por isso, tais 
atores procuram, ao contrcirio dos demais, empenhar-se na 
reproducao e revitalizaccio da esfera piiblica, buscando 
explorar intensivamente as possibilidades comunicativas 
existentes e ampliar as fronteiras desta esfera, mediante a 
incorporacao de novas minorias e grupos marginais e da 
invencao de novos meios comunicativos (Costa, 1995, p. 63). 

Os locais como as formas de se apresentarem se diferenciam e, por consequencia, 

os atores se diferenciam na interlocugao do envelhecimento. Para cada local, as formas 

desejaveis das identidades se constroem em valores e simbolos muito diferenciados; os mais 

velhos podem se apropriar dessas convengOes socialmente reconhecidas e de outras que 

podem ser especificas. Os poderes publicos podem contribuir de forma decisiva no 

delineamento das identidades dos mais velhos, tornando seu potencial singular e desejavel 

para todas as geragOes. 

1.4 - A lei 8 842 e o potencial emancipador para a longevidade 

A lei 8 842, criada em 1994 e regulamentada em 1996, representa urn esforgo do 

Estado brasileiro em recolher, em forma de lei, as principais preocupagOes e exigencias da 

sociedade civil. Ela contem, em seus dispositivos, os entendimentos de uma epoca e 

apresenta potenciais a serem interpretados e a serem praticados; representa o conjunto de 

costumes incipientes e desejados como obrigagdo para os cidaddos e propostos como 

inspiragao para iniciativas de politicas publicas e privadas; sua promulgacdo regula os 

propositos emergenciais para minimizagdo do exiguo espago de movimentagao dos idosos 

frente ao aprisionamento a eles reservado ern raid° de preconceitos e de ausencia de 

mecanismos de liberdade, frente aos riscos em seu desenvolvimento biopsicossocial. 

A leitura a ser realizada obedece as consideragOes da agao comunicativa. Pretende-

se interpretar os dispositivos, evitando-se a hermeneutica tradicional que apenas solicita ao 

leitor de textos uma posigao semelhante ou igual a do autor. A leitura integra-se no interior 

do discurso legal; nao prende o texto em seu sentido original, mas compreende-o em seu 
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potencial de comunicacao, em outras palavras, a sua revelacao hermeneutica, nessa 

interlocucao, tera conotacOes de quern realiza a leitura, representando a lei corn sentidos 

reconstruidos, pontuando dispositivos a luz das condicoes do autor. Nao se pretende 

esgotar o potencial do discurso legal, mas explicita-lo a luz das referencias contidas nesta 

tese. 0 discurso da leitura nao pretende ser isento dos valores e das posigOes do autor, que 

assume uma posicao de representante da sociedade civil; em consequencia, o discurso é 

penetrado pela vontade de estender os dispositivos favoraveis a identidade existencial na 

terceira idade. 

A lei tem a pretensao de autorizar uma caminhada historica; cria dispositivos que 

testemunham a sensibilidade das obrigacOes do Estado e, por consequencia, de todos os 

brasileiros no que se refere as relacOes de politicas publicas e civis para corn "a pessoa 

corn mais de sessenta anos." Sua aplicacao, portanto, dependera das decisOes politicas 

centradas nos estados e municipios e, de modo especial, pela sociedade civil enquanto 

sensivel a promocao da autonomia, integracclo e paticzpaceio efetiva (dos mais velhos) na 

sociedade. Isso é evidenciado na lei como primeiro principio ao dizer que a familia, a 

sociedade e ao Estado cabem encontrar as formas que os exercicios de justica tomarao nas 

relacOes de poder. Como segundo principio, para efeitos dessa lei, aponta-se a necessidade 

de ser ampliado o conhecimento sobre a longevidade, processo no qual a escola e a 

universidade, por certo, tem sua responsabilidade, em virtude de seu sentido existencial. 

As diretrizes reforcam os principios, indicando as necessidades de participagdo dos 

mais velhos nas conquistas que se fizerem necessarias, na preparacao de recursos humanos 

e na criacao de formas alternativas de insercao dos mais velhos no contexto das outras 

geraceies. Em toda a extensao lei, sao recorrentes as ideias de que o novo tempo dos mais 

velhos e um resultado da qualidade da comunicacao entre Estado e sociedade. 

Tanto a lei como sua regulamentacao obrigam particularmente alguns ministerios a 

cumprir certos dispositivos e a faze-los cumprir por todos os cidadaos. Desses 

proferimentos podem ser avaliados potenciais de awes emergenciais e merecem destaque os 

dispositivos para as areas que seguem. 
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Previdencia e Assistencia Social 

Ao Ministerio da Previdencia e Assistencia Social cabe a coordenaedo dos esforcos 

para a efetivacao de uma politica nacional do idoso. A extensao do territorio nacional, a 

novidade do fenomeno do envelhecimento e as dificuldades financeiras em relaedo a 

execuedo de projetos nas areas de habitaedo, saude e educacao sera° vetores restritivos 

para o avanco dos propositos legais. 0 que foi decretado pela regulamentaedo tera vigor e 

fertilidade se as awes forem agilizadas por redes de comunicacao descentradas. Se forem 

realizados, apoiados e disseminados costumes no ambito dos estados, dos municipios e das 

instituieoes, e possivel a efetivacao historica dos propositos legais. Somente a sensibilidade 

social, enfim, descentrada, aliada a vontade politica dos orgaos superiores, podera efetivar 

a gestao social desejada por essa lei. 

A legislacao insiste na preparacao de recursos humanos como primeira providencia 

para a realizacao de acontecimentos consistentes na area de gerontologia. Aponta-se, na lei, 

para a necessidade de os municipios e as instituicOes civis avaliarem as condicOes de seu 

pessoal e do potencial de awes para atendimento dos carecimentos na velhice. 

Duas outras linhas de preocupacties podem ser percebidas nos dispositivos da 

previdencia e assistencia social: a primeira refere-se a criacao de formas alternativas de 

atendimento nao asilar; dois artigos sao dedicados a promocao de saidas para a integracao 

social dos mais velhos. A mudanca do estilo familiar parece merecer uma analise mais seria 

e as perdas sociais devem dar Lugar a escolas, clubes, centros-dia, centros de convivencia e 

outras maneiras que revelem uma politica social de ligaciies dos mais velhos corn objetos e 

pessoas destinados a lhes oferecer reconhecimento social. 

A segunda diz respeito a realizacao de estudos e pesquisas sobre a realidade dos 

idosos no Brasil. Em cada regiao, se faz necessario promover a reuniao dos mais velhos 

corn o pessoal responsavel pelas acOes para que tenham cada vez mais clareza sobre o perfil 

humano do envelhecimento com vistas a mediar sua vocacao social e historica. 
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Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

A legislacao autoriza o atendimento preferencial do idoso, tanto aos aposentados 

como aqueles que estao em vias de aposentadoria. Ao instituto cabe tambem a criagao e 

manutencao de programas de preparacao para a aposentadoria. 

A legislacao parece ainda empobrecida, conquanto nao se percebe nas empresas uma 

disposicao em avancar na responsabilidade de apoiar o estagio posterior a aposentadoria. 

Parece justo, nesse sentido, responder a questao: Se, por trinta anos ou mais, houve uma 

relacao vital entre a empresa e o trabalhador, e justa a medida de deixa-lo sozinho quando 

de seu desligamento? De outra parte, a lei é omissa no que se refere as responsabilidades do 

Estado frente as condicOes financeiras dos aposentados e as pensoes. 

Planejamento e Orcamento 

A legislacdo, nesta area, contempla apenas questeies que tratam da habitacao e 

arquitetura urbana. Os dispositivos, porem, sac) indicativos de uma justa preocu_pacdo com 

as questOes da habitabilidade e da moradia. Sugerem-se, nesse topic°, providencias para 

linhas de financiamento de moradias para idosos, incluindo alternativas habitacionais para a 

populacao idosa identificada. Os estados e os municipios podem, pela insistencia e pela 

apresentacdo de projetos habitacionais, promover novos costumes no atendimento da vida 

dos idosos nessa area de carecimentos. A manifestacao legal possui urn perfil discursivo 

corn expressOes idealizadas, sendo pobres as estrategias e mecanismos obrisatorios para os 

governos e a sociedade civil. 

Ministerio da Satide em articulacao com as secretarias dos estados e municipios 

0 Sistema Unico de Sande (SUS) deve garantir assistencia integral a satide, 

entendida como o conjunto articulado e continuo de acoes e servicos preventivos e 

curativos. Isso representa desde o fornecimento de medicamentos, orteses e prOteses ate a 

elaboracdo de material educativo para a prevencao de doencas. E tambem responsabilidade 

da sande o controle das casas geriatricas, atraves de normas e acompanhamento. 



135 

Nao menos importante é a educacao para o envelhecimento. As politicas e o ensino 

na area da saude estabeleceram costumes curativos, relegando a segundo piano as 

verdadeiras origens dos problemas. A lei estimula as iniciativas de auto-ajuda e aquelas que 

apoiam a insercao social dos mais velhos em atividades comunitarias coin papel social 

ativo. E recorrente, portanto, a ideia das formas alternativas de aciies para o atendimento 

da necessidade social ativa. 

A acao comunicativa devera chegar aos extremos de seu potencial para a mudanca 

etica nos costumes, uma vez que os propositos legais contemplam direcOes a serem 

conquistadas. 

Educacao 

Ao Ministerio da Educacao, articulado com egg -dos federais estaduais e municipais 

de educa0o, compete, de acordo corn o inciso III do art. 10 da Lei n. 8 842, a 

reformula0o de prop6sitos educacionais formais e informais por meio de: 

• adequacao curricular, metodologias e material didatico destinados a lonsevidade; 

• inser0o nos curriculos minimos, nos diversos graus de ensino, de conteudos 

voltados ao processo de envelhecimento, de forma a serem eliminados preconceitos e 

produzidos conhecimentos; 

• desenvolvimento de programas educativos em multimidia; 

• apoio a criaceio de universidade aberta para a terceira idade como meio de 

universalizar o acesso as diferentes formas de saber; 

• inclusdo de disciplinas de gerontologia e geriatria nos diversos cursos superiores 

para possibilitar a construcao de conhecimentos e sua divulgacdo na universidade e fora 

dela, por meio de atividades de extensao. 

As mediacOes educacionais estao postas nos diversos graus de ensino como 

estrategias das mudancas de habitos em todas as instituicoes. Parece inserir-se neste 

contexto legal a proposicao de um ensino de biologia, de ciencias sociais, de psicologia e 

sociologia convergente para a realiza0o de urn projeto educacional responsavel pelo 

mundo-da-vida. 
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Os dispositivos relacionados a educacao parecem conter uma posicao estrategica de 

efetivacdo historica; assim, as escolas e as universidades constituem urn potencial de 

renovacao qualificada, juntamente corn os meios de comunicacdo. As mediacOes 

curriculares e os enfoques de comunicacao de massa podem levar a efeito a renovacdo de 

representaceies, desmanchando os pre-juizos e articulando, pelo ministerio e pelas 

secretarias de Educacao, encaminhamentos de redefinicao do estoque cultural e social. 

Ainda, na lei o legislador imprime orientacOes para os Ministerios do Trabalho e da 

Cultura: ao primeiro reforca a necessidade de que ofereca oportunidades aos mais velhos 

para que se mantenham presentes no mercado de trabalho e ai nao sofram discriminacOes; 

ao segundo compete garantir ao idoso a participacero no processo de producer°, 

reelaboracao e fruicao dos bens culturais. 

Em todos os dispositivos, perpassam a vontade e a sensibilidade de ser afastada a 

violencia das relagOes sociais no advento da longevidade, cabendo ao Ministerio da Justiga 

zelar pela aplicagdo dos dispositivos legais. 

As conquistas desenhadas apresentam referencias desejaveis mas efetivaveis se a 

comunidade civil estiver democratizada a ponto de realizar os discursos no interior de suas 

instituigOes e, de fato, cobrar do Estado a realizagao de sua parte. 0 discurso oficial como 

vem sendo estabelecido em relagao a aposentadoria compromete a sinceridade do discurso 

legal. De toda forma, esta presente uma realidade a reclamar do Estado uma nova politica e, 

da universidade, a urgencia de conhecimentos para a renovagao do estoque cultural. 

Se a lei conseguir revelar seu potencial etico, isso sera resultado de renovados 

discursos da comunidade civil e dos protestos de renovagdo institucional. Com  a mudanga 

republicana da soberania monarquica para a soberania popular, os direitos conferidos de 

forma paternalista transformaram-se em direitos humanos e civis, sendo permitido por forga 

de lei exigir-se a dignidade na velhice. 0 Estado constitutional e concebido como uma 

ordem politica livremente estabelecida pela vontade do povo, de modo gue os 

destinatarios das normas legais podem, ao mesmo tempo, se reconhecerem como os 

autores da lei (Habermas, 1995, p. 92). 
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2 - A UNIVERSIDADE: UM LUGAR DOS MAIS VELHOS 

Os acontecimentos biologicos propiciaram nao somente um perfil demografico 

diferenciado, mas possivelmente urn perfil ontogenico diferenciado. A longevidade 

biologica, porem, nao é auto-suficiente para a formacao do consequente potencial 

psicologico e social representado pela terceira idade da vida adulta. Demandam dos 

acontecimentos demograficos novos padroes de relacOes, que devem perpassar os costumes 

culturais, politicos e educacionais. 

Por ser uma questa() social emergente, a universidade, por responsabilidade de sua 

natureza institucional, tern a tarefa de mediar a construcao do conhecimento e de avalia-la 

no dialog° franco corn a realidade social, verificando se realiza uma leitura e uma 

interpretacao adequadas corn os interlocutores interessados no afastamento da violencia e 

no realinhamento nas relaciies de poder. 

A ideia tradicional de universidade, dentro do espirito objetivo, é formulada a partir 

de dentro, como se fossem inerentes a ela certas atribuicoes, mas a proposta de 

universidade na confrontacao corn o envelhecimento pretende assumir urn perfil 

comunicativo; seu destino e natureza, portanto, sao limitados pela linguagem e a vocagao 

estabelecida em seu contexto. Isso quer dizer que a universidade perde seu perfil de 

construtora de uma ciencia neutra, passando a cumprir tarefas politicas; sua identidade, 

portanto, emerge do jogo hermeneutic° de parceiros internos e externos a ela. 

As conquistas das areas biomedicas ensejaram, desde o final do seculo passado, uma 

significativa mudanca no perfil demografico. A base da piramide, que antes apresentava uma 

populacao eminentemente jovem, vem se transformando, assemelhando-se sua base ao seu 

vertice; brevemente, teremos urn quarto da populacao corn mais de sessenta anos. A 

realidade desse perfil sugere diversas implicacoes que, se nao bem avaliadas e socialmente 

consideradas, podem estabelecer conflitos e, ate, relacOes de violencia. 

Como ja foi dito anteriormente, a longevidade implica a possibilidade de a 

populacdo nao permanecer muito tempo envelhecida, mas de levar mais tempo para 

envelhecer. Advem disso urn potencial biopsicossocial novo, que pode fazer emergir um 

prolongamento e, mesmo, urn aperfeicoamente na condicao humana. A constituicao 

organica pode, mediante a longevidade, representar vigor fisico aos setenta anos; respostas 
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afetivas marcadas por densidade; inteligencia corn niveis de abstracao e penetracao 

insuspeitados e relacOes sociais corn potenciais ainda nao esgotados. 

A histOria cultural, politica e educacional no Ocidente construiu suas teorias de 

interpretacao humana sobre ideias de uma constituicao biopsicossocial adulta e tao-

somente voltada para a producao e a reproducao; consequentemente, as instituicOes 

contemplam relacOes de ajustes sociais tendo em consideracao a brevidade da vida. Existe 

um silencio ou, ate, ausencia de iniciativas em relagao a realizacao humana face a 

longevidade. Assim, a forca das pressOes sociais e da visibilidade de urn novo perfil 

humano, podem ser levantadas questOes referentes a realizacao humana diante do 

envelhecimento. 

As universidades comunitarias e as universidades publicas estatais podem abrigar, 

em sua dimensdo social, potenciais de responsabilidade politica na questdo urgente do 

envelhecimento. A dimensao cultural é, particularmente, de responsabilidade da 

universidade, pois o mundo-da-vida resulta como espago a ser esclarecido quando se deseja 

superar os graves impasses da logica teleologica consagrada pelos discursos hegemonicos 

do dinheiro e do poder. 

Na universidade, grupos comunicativos, nas diferentes areas de conhecimento, 

podem estabelecer conteddos diferentes de esclarecimentos em torno das questOes do 

envelhecimento. A pesquisa, como o espago de construgdo do conhecimento, pode iluminar 

o ensino e, pelos curriculos, pode-se arranjar diferentemente os discursos academicos. A 

extensao pode constituir-se como o espago de interpretacao das descobertas apontadas 

pelas pesquisas. Enfim, toda o potencial e as implicagOes do envelhecimento podem ser 

objeto de investigacdo, do ensino e da proposigdo de projetos experimentais de 

reinterpretagdo cultural. 

A educacao, com seus habitos defasados e contempladores de hegemonias, as 

ciencias sociais ainda presas aos conteUdos de interesse funcional; as ciencias biologicas, 

corn seus discursos curativos e essencialistas em torno da saude , repetem uma ideia 

tradicional de universidade. A perspectiva critica em torno dos curriculos, das linhas de 

pesquisas e dos projetos de extensao pode revelar as defasagens entre o envelhecimento 

precoce e as alternativas para uma longevidade biopsicossocialmente vigorosa. 0 potencial 

de uma vida adulta tardia carece tanto de recursos a serem internalizados no decurso da 
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villa como de recursos atualizadores de zonas de desenvolvimento potenciais especificos do 

envelhecimento. 

2.1 - Apelos por uma universidade cidadA 

Diante do quadro de perplexidades, parece haver solicitacOes de esclarecimentos 

culturais nas questoes do encaminhamento da longevidade em referencia as conquistas 

biologicas e do encaminhamento das questoes psicossociais do envelhecimento. As leituras 

em torno da dignidade do envelhecimento nao sao universalmente as mesmas, embora as 

preocupacoes corn a longevidade biologica e as implicaceies psicologicas, culturais e sociais 

tenham conte6dos similares. 

Parece ate onipotente a ideia de a universidade ficar presa dentro de sua unidade e 

em torno da qual devem girar todos os prop6sitos do esclarecimento academics°, deixando-

a corn a aparencia de um microorganismo dentro do qual se elaborariam urn homem, uma 

sociedade, uma educacao, antecipadores de uma sociedade de homens livres e iguais 

(Habermas, 1993, p. 118). 0 mundo dos leigos, posteriormente, ajustando-se aos modelos e 

as formulas da razao, guiado pelas descobertas nomologicamente determinadas, encontraria 

a realizacao pessoal e social. 0 mundo da academia representaria corn suficiente 

confiabilidade a interpretacao das necessidades a serem pensadas e resolvidas; a filosofia e o 

fluxo das informacoes internas seriam capazes de dar a unidade necessaria entre o ensino, a 

pesquisa e a extensao. 0 discurso da neutralidade da ciencia evitaria que os pesquisadores 

se contaminassem corn os interesses externos a universidade. 

A proposta de universidade, cuja logica é a comunicacao, problematiza a ideia 

de universidade como lugar do privilegiamento cultural isento e pOe em duvida a 

ingenuidade das intencOes neutras, uma vez que a razao esclarecida esta vinculada a 

politicas de conhecimentos. A universidade, cuja logica é comunicativa, assume a 

hermeneutica cientifica do dialog°, contrastando sua interpretacoes corn o mundo-da-vida. 

Nesse dialog° permanente e sincero, estabelecem-se os criterios de verdade. 

A universidade, na medida em que assume a posicao comunicativa da 

adequacao da ciencia a realidade biopsicossocial dos mais velhos, pode ser analisada sob 

diferentes aspectos. 
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a) A universidade como parceira, ampliadora e educadora do capital cultural em 

torno da longevidade, da qualidade de vida e dos amps tecnologicos. 

As instituicaes de ensino superior, ao interpretarem os costumes sobre as formas de 

preservacao da vida frente a riscos; ao exercitarem-se em conhecimentos explicadores de 

novas construciies; ao iniciarem qualquer acao que tenha implicacao sobre a longevidade, 

assumem o papel critico e transformador do estoque cultural. A analise e o respeito pela 

tradicao parecem ser urn dos caminhos para urn discurso comunicativo das mudancas, tanto 

para reconstruir as ornissiies historicas, para produzir novos conhecimentos como para 

serem aproveitados aqueles conhecimentos resistes a dominacao. 

A tradicao apresenta a vantagem de conter componentes significativos na 

conservacao da vida. Nas diferentes regiOes, a tradicao, entao, pode, pela sistematizacao 

critica de conhecimentos, representar valores e habitos de cuja hermeneutica os agentes de 

mudanca nao podem prescindir. 

A universidade é a primeira instituicao que pode exercer o dialogo corn as 

comunidades cientificas internacionais, traduzindo para a sua regiao as conquistas relatives 

ao envelhecimento e suas implicacOes, constituindo-se, assim, em interlocutora da historia 

efetiva nas areas de sua atuacao. Outra funcao, no envelhecimento e na velhice, é traduzir 

na pratica as proposicOes da lei 8 842. 0 potencial educacional autoriza um avanco nas 

relaceies pedagogicas, ampliando a responsabilidade curricular nos aspectos da qualidade de 

vida e das relacOes sociais diante do fato social da longevidade. 

A presenca da universidade nas escolas, nas secretarias de sande, nos diversos niveis 

de governo, na pastoral da sande e nas organizaciies comunitarias em prol da saude, parece 

ser ainda fragil. A universidade a mais sisternatica quando se trata da producao cientifica em 

favor do sistema. Esse estrangulamento comunicativo padece do mal da propria instituicao 

universitaria, que sofre a dificuldade de constituir-se em uma comunidade interdisciplinar na 

abordagem das questOes do mundo-da-vida. 

b) A universidade como espaco interno e potencial externo de comunicacao, 

responsaveis pela historia efetiva da longevidade. 

Habermas, ao citar Schleiermacher, afirma: 
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0 principio primeiro de todo o esforco voltado para o 
conhecimento e o da comunicacao; e, dada a impossibilidade de 
produzir seja o que for, ainda que para nos proprios, sem 
linguagem, a propria natureza ‘formulou de forma inequivoca 
este principio. Isto leva ao ponto de ser posto que as formas 
comunicativas afinal permitem dar coesao e unidade aos 
processos de aprendizagem universitaria nas suas diversas 
fincoes (1993, p. 128). 

0 autor avanca sobre o sentido da comunicacao universitaria ao propor que a 

aprendizagem fora da universidade contem elementos legitimadores da politica do saber e 

de que todos os processos de aprendizagem se tornam produtivos num ambiente discursivo. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a universidade possui, nos acontecimentos das 

mudancas demograficas, uma tarefa de esclarecimento e de emancipacao a ser cumprida em 

comunicacao. 

0 que mais se enfatiza é que se tenham, corn maior decisao, as diversas areas 

envolvidas na questa° da longevidade, uma vez que nenhum lugar particular detem o 

conhecimento, o qual se faz complementarmente. Assim, a universidade se estabelece 

comunicativamente em suas instancias e, sobretudo aprofundando suas possibilidades 

comunicativas e efetivando esforcos para responder as questhes sociais de sua inseredo. 

Como conseqiiencia, os estudos nao podem estar isolados, pois toda argumentacao carece 

de vigor se nao for sustentada na interdisciplinaridade. 

0 encaminhamento comunicativo da ciencia para alcancar o objetivo de articular-se 

corn o mundo-da-vida e ai estabelecer entendimentos, necessita receber forma legitima e, 

principalmente, inspiracao para novos conhecimentos; assim, pode arranjar sua vocaedo de 

efetivacao historica. 0 envolvimento da familia, da escola, da empresa, dos meios de 

organizacao das politicas sociais e outros, conforme os contextos, tornam-se, portanto, 

necessarios para uma pratica comunicativa de avaliacao e de construed() da longevidade. 

Uma das formas mais eficazes de superar os limites humanos é, a partir de seu 

conhecimento, explicitar as virtudes, exercendo-as largamente. Tanto na vida intelectual e 

afetiva como nas habilidades para fruicao do tempo livre, os habitos condicionam a 

liberdade. Isto é, urn conjunto de disposicOes culturais pode tornar os mais velhos sabios e 

intimos com as realidades-objeto de investimento afetivo e mais flexiveis os habitos de 

inset-0o social. Isso condiz corn a afirmacao de haver solidariedade entre as faixas etarias, 
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probabilizando-se, pelas mediacOes, condicOes para o envelhecimento, tanto naquilo que se 

refere a quantidade como a qualidade de vida. A universidade pode ser urn laboratorio de 

mecanismos sociais a ponto de se poder facilitar para todas as pessoas e, particularmente, 

aos alunos a mediacao para um projeto de vida, envolvendo o aperfeicoamento curricular 

de experiencias renovadas nos conteudos de todas as disciplinas. 

A universidade torna-se, entao, interlocutora nos exercicios sociais e, mediante 

projetos integrados de pesquisa e extensao, podem ser desenvolvidas awes com a 

preocupacao de estender a vida nos anos e de qualificar esse tempo. Isso pode ser feito 

pelos recursos a serem interiorizados ja na infancia e pela abertura das instituicOes com 

vistas a promover papeis significativos na constituicao do sentido da vida para os mais 

velhos. E, portanto, tarefa da universidade fazer corn que sejam prolongados os anos ao 

mesmo tempo em que aprofunda o conhecimento sobre a vida dos mais velhos, 

considerando alternativas para efetivacao de habitos sociais que visem a conquista de uma 

expressiva identidade. 

Todos os fatores de riscos sao objetos a serem avaliados e retomados, e nao existem 

cursos universitarios que, dentro de suas areas de atuacao nao possam 'oferecer seus 

recursos para a melhoria da qualidade de vida. A geografia, por exemplo, pode constituir-

se em fonte de novas perspectivas nas relacoes com o meio ambiente; as engenharias, na 

fabricacao de instrumentos de acuidade sensorial e a locomocao; a arquitetura, na 

habitacao; as ciencias biomedicas, com a prevencao e a intervencao nas doencas; as areas de 

educacao, como o caso da pedagogia , da biologia, de letras de historia, artes etc., cada 

qual na sua vocacao, podem trazer sua contribuicao no que se refere a qualidade de vida 

para todas as idades. A especificidade dos saberes pode emprestar a sua vocacao para o 

conhecimento de urn ser humano com sua condicao redefinida pelo potencial da 

longevidade, redefinindo-se, assim, as relacOes de poder e solidificando-se o grau de 

comunicacao. 

Essas posicOes, ao serem retomadas nos contextos academicos, podem aperfeicoar 

seus discursos, possibilitando que se potencialize a identidade existencial para novas zonas 

de desenvolvimento. A universidade, pela sua responsabilidade na conquista da cidadania, 

pode constituir-se num Lugar onde a vida humana a reaprendida em novos discursos, 

integrando da melhor maneira todas as unidades universitarias. Por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensdo, pode ser mediadora do perfil do ultimo estagio do ciclo de vida, nab 
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so afastando a dor, promovendo a sal:1de, oferecendo novos objetos de paixdo para pensar e 

amar, novas formas de interacao social, mas constituindo-se em elaboradora de novos 

discursos. 

Entende-se, para tanto, que a tarefa universitaria consiste, com base em suas 

descobertas e em seu compromisso etico, em propor e fazer discursos e praticas, 

consorciando-se corn outros movimentos e instituicOes sociais, seja nos sistemas politico e 

economico ou junto a sociedade civil. 

Dentro dessa nova ordem social a ser construida, pode a universidade estabelecer 

algumas questoes que comecam a se manifestar no context() do potencial de protesto e de 

estudos. 

A questio da integracao social e afetiva 

As hegemonias sociais contemplam certas preferencias ern detrimento das 

alteridades excluidas, como é o caso da velhice em favor da juventude e da vida adulta. 

Resultam disso relaceies de poder depauperadas e toda a sorte de disciplina social restritiva 

na opcao dos desejos, a ponto de serem naturalizadas as tendencias produzidas e latentes 

em favor dos preconceitos. Os mais velhos passam a constituir-se nos canones sociais 

convencionados, como se fossem, em suas fragilidades, resultados da natureza e nao como 

produtos dos discursos. 

As proposicaes e as estrategias sao dificultadas pelas normas vigentes e, pela forca 

da inercia, tendem a sofrer severas restricOes na elucidack de uma pratica satisfatoria para 

os mais velhos. A universidade, entao, pode realizar estudos hist6ricos sobre as relacOes de 

poder, produzir conceitos adequados as possibilidades potenciais e experimentar 

comunicativamente corn outras instituicOes as preset -19as vigorosas dos mais velhos. 

A questio educacional e as mediacoes curriculares 

A politica educacional em torno da vida, as implicacOes em torno do ensino das 

disciplinas em todos graus de ensino, do curriculo oculto, do entendimento das realidades 
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hegemonicas que perpassam os discursospeda_gOsicos e de outros vetores responsaveis pela 

constituicao do ideal humano que emergem dos livros didaticos podem ser criticamente 

avaliadas. A universidade pode contribuir corn mais decisdo para a disciplina das identidades 

desejadas e para a percepcdo da qualidade humana no advento da longevidade. 0 curriculo, 

juntamente com outras mediacOes escolares, pode contribuir para o estabelecimento das 

representaceies e para os encaminhamentos da gestao social do envelhecimento e da velhice. 

A periodizacdo generosa da velhice passa pela consideracao da linguagem 

construida ao longo da vida. As mediacOes para uma imagem humana fortalecida na velhice 

compreendem as questhes das crises superadoras dos ideais de producao e reproducao e 

das aliancas corn um novo estatuto social para os mais velhos. Para tanto, as internalizaciies 

de recursos devem fazer parte do capital cultural dos mais velhos, das empresas, dapolitica, 

da familia, havendo, assim, uma revolucao nos parametros hegemonicos do 

desenvolvimento. Parece ser oportuna, portanto, a constituicao de grupos interdisciplinares 

nas universidades, corn a finalidade de revisar os curriculos a luz da melhoria da qualidade 

de vida, corrigindo-se a trajetoria disciplinar da exclusao e dos prejuizos a vida. 

A questAo das politicas socials 

A construcao do conhecimento, com vistas a reajustes na expressividade para todas 

as geracoes, é incompleta se nao for socialmente assumida no cotidiano das instituiceies. 

As relacOes sociais, seja no ambito da responsabilidade do Estado, seja no ambito das 

organizacoes civis, é que elucidam o grau da sinceridade do conhecimento. 

A apresentacao dos mais velhos com urn perfil de um potencial de desenvolvimento 

em constante processo de ajustamento aprimora-se na comunicacao entre a politica social 

dos poderes priblicos, a universidade e a sociedade civil. 0 objetivo da participacdo 

universitaria é aperfeicoar o estoque de interpretacdo da condicao humana face a 

longevidade, melhorar as regulace5es sociais e estabelecer urn perfil autenticamente 

interessante. A presenca responsavel do conhecimento universitario pode mediar as relageies 

sociais; o debate aberto por mudancas sinceramente desejadas, na acao comunicativa, pode 

ser reconhecido quando os interlocutores estiverem convencidos e os discursos forem 

realizados em diversos lugares de efetivacao historica. 
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Em principio, nao Basta, portanto, a pesquisa, o ensino e a extensao. A universidade 

conseguird sua finalidade de construcao historica efetiva mediante a articulacao entre o 

discurso e a etica, possibilitando que, visivelmente, se possa perceber um fluxo de relagOes 

de poder satisfatOrio para todas as idades. 

A questAc• das relacoes familiares e velhice 

Possivelmente, seja ainda a familia o lugar de maior protecao dos mais veihos. 0 

relatOrio da pesquisa sobre o perfil dos idosos do Rio Grande do Sul, divulgado pelo 

Conselho Estadual do Idoso, realizado com o apoio das universidades ganchas revela que 

aproximadamente 60% dos idosos reside corn seus familiares: em torno de 30% desse total 

corn seus filhos e 70% corn o c6njuge. Os mais veihos que, na decada de 1950, eram ferteis, 

possuiam 5,6 filhos por matrimonio, hoje podem contar com relacOes de razoavel protecao. 

A questao, entretanto, se apresenta critica na medida em que se considera a precipitada 

diminuicao da fertilidade feminina: 2,93 filhos em 1991 e, possivelmente, hoje em torno de 

doffs filhos por muffler. 

Estes dados desestabilizarao, para breve, as formas tradicionais da protecao dos 

mais veihos. A ausencia feminina no lar, a diminuicao do numero de filhos, a instabilidade 

do casamento se apresentam como uma questa° de sociologia familiar a ser considerada. 

Assim, quais as formas de protecao que a sociedade podera oferecer aos mais veihos? As 

casas geriatricas estao suficientemente aparelhadas para garantir a dignidade na velhice? 

A universidade podera tematizar diversas questoes em torno da intimidade humana. 

A influencia da longevidade sobre o casamento e sobre a arquitetura urbanistica, a 

constituicao publica e particular de lares substitutos e os cuidados diante da fragilizacao 

sac,  preocupaciies a merecer atencao academica e estudos subsidiarios para politicas 

emergentes. Os discursos nao podem somente contemplar as realidades que ferem e 

subjugam a liberdade da intimidade; deve haver outros que facam antecipacOes historicas. 

• Como tornar expressiva a afetividade daqueles que envelhecem solitarios? Sera 

uma questa° pessoal a resolucao da identidade diante das perdas? 

• Quais as caracteristicas dos elementos constituidores da afetividade e quais as 

formas e os conteudos dos objetos de investimento afetivo na terceira idade? 
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• Quais as funcOes da universidade frente a desterritorializacao das fronteiras nas 

relacOes afetivas e quais os arranjos que podem sustentar a intimidade dos mais velhos? 

A questa() de novos mediadores institucionais 

A perplexidade diante do envelhecimento populacional deve ser substituida por 

discursos inovados e praticas generosas na construcao de urn espaco humano de ciclo de 

vida ampliado. A universidade, corn seus recursos, pode contribuir para o alargamento das 

instituicOes atuais e, mesmo, para propor a inauguracdo de outras que respondam as 

necessidades implicadas na terceira idade e no processo do envelhecimento. 

0 equacionamento das emergencias educacionais pode estar abrigado na escola ou 

nas proprias universidades. 0 avultamento das demandas na area da sande, ao ser assumido 

em organizacties atuais, sera absorvido por quais pianos publicos ou particulares? As 

providencias em torno do lazer serdo previstas por quais internalizacOes habituais? 

A associacao de esforcos com outras instituicOes pode resultar em uma efetiva 

historia para a construcao de uma politica do lazer, como é revelado pelos esforcos em 

Requixa (1980) 5 : 

• Quais as mediacOes curriculares no atendimento do lazer? 

• A constituicdo de grupos de convivencia pode orientar os diversos apelos na 

busca de sentido na vida? 

• Os cursos de preparacdo para a aposentadoria sac) suficientes ou podem se 

transformar em sistematico e duradouro mecanismo de internalizacao de recursos para o 

tempo da aposentadoria? 

• A solucao adulta da profissao pode ser substituida por formulaciies de servicos e 

ou projetos diversificados de segunda ocupacao na terceira idade? 

5  Estudos sobre a metodologia dos trabalhos dos servicos sociais para as questoes do envelhecimento a 
exemplo de produciies generalistas do servico social, contidas em Exercicios de Construcao Teorica do 
Servico Social (1995) e exemplificados no texto de Kaminski et al., podem ser providenciais para a 
organizacao institucional dos mais velhos. 
Perguntas diversas podem iniciar a hermeneutica do envelhecimento e, a partir dela& podem desdobrar-se 
em projetos de insergao social ajustados a existibilidade concreta do envelhecimento. 
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• Assessoramentos, aposentadorias progressivas, organizacOes artisticas poderiam 

dar conta do potencial de sabedoria e intitnidade e do sentido na vida? 

0 desmanchamento de fronteiras na gestao social das idades e a consciencia da 

periodizacao qualificada para a veihice podem suscitar linguagens abertas para a efetivacao 

de producOes sociais ainda nao convencionadas. Desde as formas de relacoes afetivas e das 

relacOes de poder podem ensejar instituicOes e institucionalizacOes mais adequadas na 

formulacao de uma universidade interessada na comunicacao. 

A questao das empresas e da aposentadoria 

A universidade, enquanto problematiza a questao da empresa e da aposentadoria, 

permite a sociedade e a cultura assumirem reflexivamente a questao dos trabalhadores que 

envelhecem; ela estabelece sua unidade nao enquanto obedece as intenceies corporativas de 

uma ideia de universidade, mas enquanto houver unidade de funcoes enraizadas no 

mundo-da-vida (Leite e Morosini, 1992, p. 244). As relacoes de trabalho e, 

particularmente, com a empresa talvez sejam a questao mais injusta que se tenha construido 

no Ocidente. 

As formas de desligar os trabalhadores envelhecidos de suas relays:3es de 

reconhecimento social e de amizade, tendo eles ainda vigor humano, deixam-nos 

desorientados. Sera que o simples fato de nao mais trabalharem, tendo sido educados para 

este fim. permite um consistente perfil de relacOes consigo e corn os outros? Kees aborda 

corn propriedade a questao e faz indicacaes que merecem consideracao pela universidade: 

As regras relativas a aposentadoria e ao sistema de pensi5 es 
remontam ao principio deste seculo. Elas foram acolhidas com 
satisfacao tanto pelos empregadores como pelos assalariados: 
por parte dos empregadores porque era-Ihes oferecido um mein 
jziridico de despedir os trabalhadores velhos e substitui-los por 
trabalhadores foyer's, e por parte dos assalariados, porque estas 
regras liberavam-nos da obrigacclo de trabalhar ate a morte. 
Entretanto, um seculo depois a situacelo e completamente outra 
A esperanca de vida tem aumentado, os trabalhos fisicos 
desgastantes tern diminuido e, apesar de uma idade oficial para 
a aposentadoria - 65 anos para a maioria dos palms -, a 
aposentadoria tern evoluido de uma maneira informal em 
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_lung& da situacao da historia do proprio trabalho. Assim, o 
sistema de aposentadoria - que resolvia, ha um seculo, um certo 
inimero de questoes candentes - tem se tornado cada vez mais 
urn simples mecanismo de sair do trabalho, acontecendo a 
exclusclo da estrutura social das pessoas corn mais de 60 anos e 
mesmo daquelas corn mais de 50 anos. Seja como for, a 
proporcao de pessoas corn mais de 50 anos, exercendo uma 
atividade professional e cada vez menor, o que faz que um 
minter() crescente destas pessoas nao sejam mais integradas 
socialmente num dos dominios mais importantes da existencia. 
E este o resultado esperado das regras iniciais a respeito da 
aposentadoria? E assim que convem resolver o problema da 
integracao social dos mais velhos? Nab devemos, antes de tudo, 
a obrigaolo de lhes oferecer novas oportunidades? Ou devem 
eles ficar sozinhas nesta questeio? (Kees, 1993, p. 41). 

Pela perspectiva do autor, pode-se perceber urn leque de preocupagoes emergentes. 

Terao as empresas publicas e privadas somente a responsabilidade de pagar o salario dos 

trabalhadores ou nao sera dever qualifica-los para ocupacoes ap6s a aposentadoria? Nao 

menor e o problema dos valores concedidos aos aposentados. 

Tematizar essas questoes é envolver a universidade dentro de urn problema ainda 

sem solucao. 

A solidariedade entre as geracties 

A universidade pode mediar a aproximacao entre as geracOes ern awes de ensino, de 

pesquisa e de extensao. A participacao dos mais velhos em programas de educacao 

permanente nas escolas tern sido apresentada como uma forma de integracao de geracties. 

Estudos institucionais de integracao de geracOes , esforcos consorciados da universidade 

corn os movimentos religiosos de apoio as familias parecem representar um potencial de 

estudos e de servico para que se probalizem formas de aproximacao de geracoes 6 . 

As revistas Europe Sociale e Gerontologie et Societe apresentam sugestivas 

ideias sobre a solidariedade e a extensao das implicacOes dos esforcos de aproximacao entre 

6  A presenca dos mais velhos na formacdo da identidade infantil atraves de sistematicas narrativas da 
histOria comunitaria. parece constituir-se em meio eficaz de apoiar a integracdo de geracOes. Trabalhos 
realizados pela Universidade de Passo Fundo e discutidos no texto de Both, (1996) revelam. em parte. o 
potencial da integracao geracional. 
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as geracOes. Dadas as formas atuais da constituicao familiar, a universidade pode contribuir 

para que formas inovadoras de tolerancia e estima sejam estimuladas, refazendo as perdas 

ocasionadas pelas mudancas na instituicao da familia tradicional. 

2.2 - Caminhos metodologicos da universidade e suas praticas face a longevidade 

0 filosofo gaucho Ernani Maria Fiori aponta para a importancia da "revolucao 

cultural" na medida em que a pesquisa social nao so revela os quadros de dor social, mas, 

efetivamente, encaminha as estrategias modificadoras. Nisso Fiori se aproxima de Foucault 

(1995) que afirma: 0 papel do intelectual nao e mais o de se colocar 'um pouco a frente 

ou um pouco ao lado' para dizer a muda verdade de todos; e antes o de lutar contra as 

formas de poder exatamente onde ele e , ao mesmo tempo, o objeto e o instrumento: na 

ordern do saber, da 'verdade', da 'consciencia', do discurso (p.71). 

Esse é o pensamento tambem anunciado por Habermas, embora diferente no 

contelido de seu proferimento; nele a proposicao é de que a linguagem se constituiria em 

luta, seja no campo do saber, seja no campo da etica. 

A universidade tern a tarefa de argumentar, pelos seus estudos, sobre os aspectos 

significativos das condicaes de vida na longevidade e as melhores formas de conceder 

oportunidades de desenvolvimento. Esse discurso do convencimento confia na propria 

linguagem e exige transformacoes provocadas pelo conhecimento e consenso, exige 

mudancas porque justificadas; assim podem ser geradas a politica e a nova antropologia. A 

universidade é uma das instituicOes mediadoras, apresentando-se como co-responsavel pela 

racionalidade construida discursivamente, e tais procedimentos discursivos apontam para 

uma exigencia de universalizacao das conquistas sociais. 

A pesquisa social apresentada na proposta da acao comunicativa, como tambem ja 

propunha Paulo Freire, mudando-se o entendimento da linguagem, compreende-se enquanto 

esclarecedora nao so para os pesquisadores, ou seja, os pesquisados tornam-se sujeitos de 

seus proprios enigmas e os pesquisadores, seus parceiros. Em primeiro lugar os interpretes 

renunciam a superioridade da posiceio privilegiada de observador, porque eles proprios se 

veem envolvidos nas negociaceies sobre o sentido e a validez dos proferimentos. Eles nab 
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estao mais imunes as tomadas de posicao por sim/nao dos sujeitos de experiencia ou dos 

Leigos, mas empenham-se num processo de critica reciproca (Habermas, 1989, 430). 

A universidade perde, dessa maneira, o seu discurso abstrato e onipotente, fazendo 

parte de urn contexto de relacOes; estabelece sua caminhada acreditando que sua tarefa é 

problematizar temas emergenciais reveladores de crises sociais. Nao so a explicitacao das 

estrategias construidas sobre grupos humanos subjugados, mas novos arranjos sociais 

podem ser encaminhados. 0 conhecimento se torna completo a medida que se concretiza 

um novo discurso; a pesquisa somente se torna completa na extensao e construida ern novo 

discurso na aprendizagem academica. 

As formas de intervencao podem se manifestar de inumeras maneiras: os mais velhos 

passam a ser interlocutores para a mudanca social, e todo o lugar torna-se parceiro das 

preocupacOes. Na familia, na igreja, na empresa, no municipio, nas escolas, nos grupos de 

convivencia, é ali que a universidade pode avaliar os resultados dos conhecimentos e 

corresponder as questOes emergenciais dai emanadas. 

Os discursos em torno do mesmo problema podem ser diversos e, preferencialmente, 

interdisciplinares e comunicativamente descobertos, isto é, a comunidade afetada pelas 

estrategias limitadoras da dignidade no envelhecimento faz parte da aprendizagem da nova 

vida que se pretende conquistar corn a longevidade. 0 discurso academic°, pelo paradigma 

comunicativo, passa pelos interlocutores e agentes sociais, com os quais sao levadas a efeito 

normas e pressiies para uma nova etica social. 0 conhecimento pode constituir-se em 

novas relacCies de poder. 

A universidade pode, alem de co-participar mediando acontecimentos corn 

propostas de novos arranjos, sugerir novos discursos, aperfeicoando o sistema social. 0 

projeto da antecipacao historica pode fazer parte do proposito da universidade. Em todos 

os casos, a universidade assume um perfil mais humilde e solidario. A ciencia perde, dessa 

maneira, sua dimensao monologica, convertendo -se em conhecimento comunicativo com 

vistas a emancipacao dos mais velhos, afastando os mitos e encontrando urn discurso 

adequado aos potenciais de uma velhice em construcao e socialmente inserida. 

A universidade, dessa forma, escolhe nao uma razao instrumental, mas uma razao 

comunicativa, buscando validar seu discurso pelo conhecimento coletivo e pela justificativa 

moral, tendo em mente a universalizacao dos resultados da ciencia e da etica e sendo 
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coerente corn a realizacao do ser humano na formacao permanente do ciclo de vida; seus 

conhecimentos saem das prateleiras tornando-se costume e vida. 

0 perfil demografico altera-se rapidamente; o seu significado social e psicologico 

esta a merecer constantes estudos e adequacOes. 0 fato de o ser humano nao ficar velho 

muito tempo, mas de levar mais tempo para ficar velho cria perplexidades, e ai reside uma 

nova tarefa universitaria. A longevidade pode ser entendida como um problema ou, se bem 

mediada, pode constituir-se num potencial de desenvolvimento social e pessoal. 0 

investimento da universidade nessa questa() pode resultar em conquista de novas opcOes de 

desenvolvimento nao so para aqueles que envelhecem, mas para toda a populacao. Diversas 

sao as questOes trazidas pela longevidade e que, se bem resolvidas e bem praticadas 

a vida podera se tornar mais bela, agradetvel e harmoniosa, do 
acender ao apagar das suas luzes. 

Mas ha inameras outras areas - da engenharia de trcinsito a 
pesquisa esportiva, das descobertas quimicas que reduzem a 
poluicao as investigag5 es ecologicas, da tecnologia de 
alimentos a computacao e a automaceio, que diminuem o 
esforco fisico no trabalho - em que a universidade sempre 
esteve diretamente envolvida para o prolongamento da vida 
(Souza, 1996). 

0 discurso universitario deve ser feito corn todas as parcerias possiveis e integrando 

as diferentes areas do conhecimento para a questa°, o discurso da nova conquista humana 

deve ser feito em profundidade e em todas as direcOes. Como prolongar a vida e como 

qualifica-la é urn discurso coletivo, isto é, tanto quanto o avanco cientifico dos meios de 

prolongamento da vida, importa a construcao de uma etica qualificadora da insercao social 

dos mais velhos. A aproximacao da universidade das propostas de melhoria da qualidade de 

vida dos mais velhos passa por diversas estrategias, nao podendo ser feita nenhuma delas 

somente pela universidade. A pragmatica da intersubjetividade supera o discurso da razao 

das elites intelectuais, embora nao as negue, enraizando-se nas comunidades de insercao da 

universidade. 

Os projetos que buscam a qualidade da vida na longevidade nao podem se furtar de 

parcerias, de modo especial, corn o Estado, com o mundo da economia, corn a familia, corn 

as mediaciies da escola e diretamente corn os mais velhos. Duas questbes sao levantadas: a 
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qualidade do conhecimento desenvolvido pelas universidades e a extensao de seus servicos. 

A proposta é de que o conhecimento e a consequente etica perpassem todas as instituicOes 

mais diretamente implicadas corn o mundo-da- vida, isto é, corn a cultura (o universo 

epistemico), a sociedade (o universo das leis e das relaciies) e a personalidade (o universo 

da expressividade). Isso representa a necessidade de a universidade ter interlocutores que 

legitimem as descobertas e propostas. 

Por certo, o Estado e, nele, os setores das politicas sociais e educacionais tem uma 

responsabilidade, e a universidade pode, deliberadamente, encaminhar projetos para alargar 

os conhecimentos e co-responsavelmente dividir a tarefa de uma aprendizagem evolutiva a 

ponto de responder satisfatoriamente as demandas do envelhecimento populacional. Se o 

projeto da modernidade ficou - na hipotese do filosofo Habermas - ainda inconcluso, logo 

aberto e passivel de diferenciacoes, entclo sera uma alegre tarefa da memoria rastrear no 

pensamento que se formou na Renascenca as Luzes uma tradictio "moderna" de equilibrio 

entre o Homem e a Natureza, individuo e sociedade (Bosi, 192, p. 356). 

Esses esforcos nao se encontram apenas no passado, mas emergem do proprio 

homem, enquanto capaz de pensar a propria natureza e de equilibrar seu comportamento no 

confrontamento consigo mesmo. Se ainda a racionalidade nao encontrou o equilibrio entre a 

lei e a dignidade, entre as relacOes de poder e a igualdade, é bem possivel que a 

universidade tenha ainda que encontrar o discurso mais adequado para se candidatar como 

o lugar preferential do conhecimento e do exercicio de justica. 

A universidade, ao acolher a questa° da longevidade corn as implicaceies do 

conhecimento, educacao e justica social, esta investindo na vida. Sao diversos os caminhos 

que a universidade pode assumir nesse investimento: 

• cursos de pos-graduacao corn caracteristicas interdisciplinares parecem ser 

instrumentos interessantes e relevantes, principalmente porque sao meios de multiplicar a 

sensibilidade , o interesse e o conhecimento na terceira idade; 

• programas interdisciplinares de pesquisas podem dar conta da necessidade de urn 

aprendizado holistico sobre as questeies do envelhecimento; 

• varios lugares e movimentos podem servir de mecanismo, mas, sobremaneira, a 

universidade tem na escola urn regime de parceria necessario para agilizar as mudancas de 

entendimento e de tolerancia nas relacOes intergeracionais e promover a longevidade junto 
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as criancas, mediando-lhes as representacoes e internalizacoes de habitos que suscitam a 

qualidade de vida; 

• revisdo dos curriculos universitarios, renovando o entendimento e as abordagens 

das diversas areas com a intencao de construir um aprendizado voltado para o 

desenvolvimento humano em todo seu ciclo. 

Essas questOes revelam que as tres dimensoes das atividades universitcirias ester° 

diretamente afetadas pelo novo perfil dentogaifico (Souza, 1996). 

A expansdo de valores autenticos e uma clisciplinacao social discutida podem 

emergir da periferia para o centro, demonstrando-se que o poder se exerce em redes de 

comunicacao. Os discursos e as praticas sociais, corn base em realidades sociais concretes, 

exercem pressao para a expansab do conhecimento e da justica; a revolucao social é sempre 

maiiiscula mesmo que realizada numa pequena comunidade. 

...a partir da destruicao do conceito de poder soberano, abre-se 
a perspectiva de analisar redes de poderes relacionais, ou seja, 
abre-se a possibilidade de pensar conceitualmente, os poderes e 
os contrapoderes, as praticas de resistencia e as lutas socials, 
os multiplos focos de resistencia e da luta, o que, implica, como 
tarefas dos intelectuais especificos, a de mostrar as pessoas que 
elas seio mais livres do que muitas vezes julgam que sao 
(Santos, 1996, p. 41). 

Como fecho deste capitulo, pode-se pontualizar algumas questoes mais importantes. 

0 Estado e a universidade podem estar atentos e suscitar, por meio de leis, de 

politicas e de conquistas do conhecimento, oportunidades de acesso a um perfil mais 

desejado pelas pessoas quando envelhecem. 0 potential de desenvolvimento pode ser 

ampliado .  pela renovacao das interpretacOes culturais e pela moral, estimulando-se, pelo 

reconhecimento da sabedoria e da intimidade, a que o sentido da vida se revele em 

expresseies diferenciadas. 

A analise do Estado como lugar dos mais velhos demonstrou que os movimentos 

civis, representantes efetivos da dimensao democratica constituida na sociedade, sao os 

primeiros responsaveis nesse processo de emancipacao em marcar presenca no Estado com 

seus protestos reivindicativos. S6 corn isso sera° instaladas estrategias politicamente 
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autorizadas e capazes de promover uma etica visivelmente instalada. Entende-se, desse 

modo, que discursos bem-feitos e solidarios podem convencer o Estado a acolher os mais 

velhos em leis e instituicOes que verdadeiramente interpretem as suas necessidades, 

produzindo condicaes contextualizadas para uma identidade expressiva e nao violentada. 

Dessa maneira procura-se assegurar, de forma procedimental, 
que a forca socio-integrativa da solidariedade, imanente aos 
impulsos comunicativos do mundo-da-vida, contrabalance os 
outros dois recursos que suprem a "carencia de integracao e 
direcao" das sociedades modernas, a saber, o dinheiro e o 
poder (Costa, 1995, p. 59). 

Para que Estado assuma uma posicao politica em favor da emancipacao dos mais 

velhos, a preciso clareza e profundidade no discurso e que o poder politico se sensibilize 

corn as proposicties reivindicativas. 

No capitulo, mostrou-se tambem que o conhecimento universitario, a escola com a 

mediacao curricular, a familia como um dos espacos preferenciais da revelacao afetiva, a 

empresa como co-responsavel pela insercao social sao elementos constituintes e 

constituidores das identidades que envelhecem. Os discursos praticos feitos a mesa, os 

livros das escolas, as salas dos recursos humanos, as casas de representacao popular, as 

maquinas eletronicas de informacao tornam-se parte das politicas sociais efetivas e instituem 

as verdades e os costumes. E ai que o Estado pode exercer seu poder no sentido de 

produzir mudancas para atender as necessidades dos mais velhos. 

Nas questOes do Estado e suas mediaceies indicou-se ainda, como instrumentos de 

mudancas a lei 8 842, algumas orientacoes e responsabilidades ministeriais. A contribuicao 

mais forte da lei diz respeito as iniciativas que devem provir da area educacional no que se 

refere as mudancas vinculadas ao processo do envelhecimento e da velhice; do Ministerio 

da Acao Social enquanto responsavel pela preparacao de recursos humanos para atender as 

reivindicacoes sociais dos mais velhos. 

Quanto a proposta de universidade na confrontacao corn o envelhecimento e a 

velhice, assume-se urn perfil comunicativo cujo destino e natureza sao limitados pela 

linguagem e sua vocacao estabelecida em seu contexto. Isso quer dizer que a universidade 

supera seu perfil como construtora de uma ciencia neutra, passando a cumprir tarefas 
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politicas; sua identidade, portanto, emerge do jogo hermeneutic° e reconstrutivo de 

parceiros internos e externos a ela. 

A universidade é uma das instituicoes responsaveis pela renovacalo dos discursos 

para a longevidade e, por meio do ensino, da pesquisa e da extensdo, pode ser mediadora 

do perfil do ultimo estagio do ciclo de vida, nao so afastando a dor, promovendo a sande, 

oferecendo novos objetos de paixdo para o pensar e o amar, novas formas de interacao 

social, mas constituindo-se em elaboradora de novos discursos. Nas relacOes da 

universidade com as questOes da velhice, sac) postos como temas desde a insercao social ate 

a questa> da solidariedade entre as geracOes. Ainda é proposta uma metodologia de acao 

com a terceira idade a qual prop& uma pragmatica da intersubjetividade, isto é, o discurso 

universitario deve ser feito com todas as parcerias possiveis e integrando as diferentes areas 

do conhecimento. 



CAPITULO IV 

POSIOES CONCLUSIVAS SOBRE OS FUNDAMENTOS 
TEORICOS: OS POLOS COMIJNICATIVOS DA 

IDENTIDADE E DAS MEDIACOES 

0 desenvolvimento desta tese, que trata da identidade existencial na terceira idade e 

das mediacOes do Estado e da universidade nas questoes das relacties sociais e do 

aperfeicoamento da cultura, compreende a suposicao de que ha uma identidade humana 

diferenciada corn o advento da longevidade mediante oportunidades para a sua construcao. 

As intervenceies para a realizacdo humana de uma identidade existencial na longevidade 

compreendem os habitos culturais, historicamente determinados, os discursos reformadores 

dos sujeitos capazes de mudanca e os mais velhos, que, envolvidos, constituem a fonte e o 

destino dos esforcos de construcOes cognitivas e eticas. 

A linguagem pode conceber estagios de desenvolvimento que obedecem a certa 

regularidade face aos exercicios do pensamento lOgico concreto e abstrato e que, ao final de 

larga experimentacao, conferem aos sujeitos aperfeicoamento das estruturas mentais 

denominadas de sabedoria e intimidade. Essas permitem operar corn destreza as incertezas, 

probabilizando relacoes sociais mais justas para as comunidades e para os mais velhos. 0 

que se tem hoje sacs identidades defasadas, em que as relacOes de poder desmancham as 

estruturas mentais e afastam os mais velhos dos significados da linguagem e de seus 

conteiklos. 

Concebe-se que, pela renovacao da linguagem cientifica e etica estabelecidas pela 

universidade e pelo Estado, em dialogo entre si e corn o mundo-da-vida, pode-se 

desenvolver exercicios antecipadores do processo historico. Os discursos sinceros e 

convincentes realizados pela familia, pela escola e pelas empresas, e apoiados pelo Estado e 

pela universidade, podem renovar o cabedal cultural e etico e, por consequencia, o modo 
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de resolver o encaminhamento das identidades no envelhecimento. A interaedo duradoura 

entre a sociedade civil, o Estado, a universidade e outros centros de efetivaedo historica, 

mediada pelos contendos reivindicativos das formas de preparaedo para o envelhecimento e 

de estrategias de inseredo social dos mais velhos, poderd constituir conhecimentos e 

costumes ajustados em discursos contextualizados. 

0 Estado e a sociedade civil podem encaminhar a defesa e a restauraccro de formas 

de vida ameavadas ou a implantaccro de novas formas de vida (Habermas, 1992, p. 556). 

Os atos de fala capazes de chegar a novos entendimentos sociais e culturais devem 

constituir-se, porem, em bases argumentativas de tal forma que possam ser transferidos a 

quern estiver na mesma situaedo reivindicativa, respeitadas as enunciaeOes do contexto. De 

toda forma, isto significa que a construed° da identidade no advento do envelhecimento tem 

na linguagem cultural a sua morada. A identidade existencial dos mais velhos desenvolve-se, 

aproveitando-se os termos de Larrain, (1996), em um individuo como resultado de suas 

experiencias sociais atraves da linguagem e da comunicacao (p. 100). Isto é, nao Basta a 

sociedade se expressar em forma de conhecimento e lei; precisa -se do estabelecimento, de 

fato, de uma nova cultura e de uma nova sociedade, para o que conta o grau democratic° 

da sociedade civil e desta no Estado. 

Larrain tambern concorda corn as criticas de Habermas e corn sua teoria como 

instrumento de emancipacao quando escreve: A macro instrumental produziu muitas 

conquistas materiais, mas tambem, como diz Habermas, e culpada de ter invadido corn 

sua logica reificada e mercantil os mundos--da—vida onde deveria imperar a razclo 

comunicativa (Idem, p. 244). 

Contra a defasagem entre a logica instrumental e a logica comunicativa é que se 

proptiem os discursos multiculturais, ou seja, a soberania da justica, sem hegemonias 

tendentes a fazer do homem urn instrumento de interesses dos grupos historicamente 

excludentes. Retornando as origens da virada lingiiistica, pode-se dizer que vivemos na 

morada da linguagem, como diz Heidegger, cujas fronteiras sao as fronteiras dentro das 

quais podemos negociar a existencia humana e aperfeicoar o entendimento e a etica para a 

formulaedo de uma identidade cultural e social no advento da longevidade. 

A lei 8 840, criada para estabelecer a politica nacional para o envelhecimento, esta 

posta mais como um potencial a ser explorado que como uma outorga auto-efetiva. 

Agenciamentos e estrategias tern a tarefa de promover a visibilidade do potencial legal. A 
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sande, o exercicio da intimidade em ambientes familiares, o afastamento da violencia, a 

construcdo de conhecimentos, os exercicios escolares e universitarios em torno da 

qualidade de vida, a preparacao de recursos humanos, o atendimento preferencial dos 

idosos nos interesses previdenciarios, a responsabilidade da empresa diante do 

envelhecimento tornam-se sem efeito se do houver um dialog° sincero e consistente entre 

os interlocutores sociais. 

A compreensao do homem como fruto de sua propria linguagem e capaz de 

discursos passados a limpo por todos os interlocutores interessados no pronunciamento de 

um consenso pode Or a razao a descoberto e ainda constituir-se no meio confiavel da 

construcao do conhecimento e da sociedade. 

A teoria da acao comunicativa, nesta tese, embasa a concepcao de que o homem é 

capaz de superar os impasses limitadores da razao meramente estrategica e, resgatando o 

fulcro da razao comunicativa, de estabelecer o primado do homem e de seu mundo. Isso 

compreende o estabelecimento urgente do dialog° do homem com a natureza e corn ele 

mesmo, e nao somente o sucesso do dorninio, mas o bem-estar dos individuos constituintes 

e constituidores de suas comunidades. 

0 objeto desta tese, constituido pela identidade existencial dos mais velhos e das 

mediaciies do Estado e da universidade como interlocutores para a aka e para a cultura, 

pode, a luz de discursos abertos e de conclusOes consensuais, abrir novas perspectivas 

frente as questOes relativas a terceira idade; discursos sociais e culturais, validados pelas 

pretensties de verdade, justica, expressividade e universalidade, garantem a confiabilidade e 

a solidariedade da linguagem na qual sao feitos. Os discursos, alem de poderem ser testados 

em sua consistencia interna e na aplicacao social, sao abertos extensivamente aos lugares de 

efetivacao historica. 0 universo da politica, da economia e do mundo-da-vida sao os locais 

preferenciais da pragmatica dos atos da fala envolvidos corn a renovacao do conhecimento, 

das relaciies de poder e da expressividade. 

A metodologia da investigacao nao persegue, nos confrontos lingiristicos para o 

entendimento, provar ou comprovar hipoteses rigidamente predeterminadas, mas, pela 

linguagem, ampliar entendimentos sobre o significado do envelhecimento e sobre as 

mediaceies compreendidas no ambito do Estado e da universidade. 
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0 discurso teorico sobre a identidade existencial foi realizado comunicativamente, 

levando-se em consideracao uma metodologia advocatoria corn base em diversos autores e 

sera aprofundado corn historias de vida e proferimentos dos mais velhos, os quais sera° 

participantes principalmente da construcao das categorias identitarias da sabedoria, da 

intimidade e do sentido da vida. Desses proferimentos, sera° reveladas as categorias 

substanciais que especificam melhor os atos de fala sobre a identidade. 

Os discursos teoricos sobre as mediacOes do Estado e da universidade ja foram 

expressos como referencias iniciais para, posteriormente, prosseguir-se na percepcao de 

pessoas corn qualificada competencia para a critica e o aprofundamento em outras 

categorias consubstanciadoras daquelas teoricamente vistas. 

Fundamentalmente, a universidade tern a responsabilidade da producao de 

conhecimentos para a longevidade e na velhice, subsidiando o universo etico de 

responsabilidade do Estado e da sociedade civil. Tanto na universidade como no Estado, a 

presenca dos mais velhos torna-se necessaria sob pena de ai se consagrar o conhecimento e 

a etica colonizadores do mundo-da- vida'. 

0 recrudescimento da logica da razdo teleologica corn vistas ao dominio da natureza 

e ao predominio econornico sobre populacOes excluidas colonizaram o mundo-da- vida, 

afastando precocemente os mais velhos do sentido da vida e de papeis sociais em nome da 

reengenharia humana. 0 ordenamento burocratico no Estado e a renovacao dos quadros 

dos trabalhadores na economia nao perguntaram sobre a sorte dos mais velhos; a ciencia, de 

outra parte, conseguiu uma grande numero de artificios dos quais resultou a longevidade. 

Na regiao Norte do estado do Rio Grande do Sul, conforme pesquisa divulgada (CEI e Universidades, 
1997), ficou evidenciado o deslocamento populacional do campo para a cidade, e isso ensejou as perdas das 
formas tradicionais de envelhecer, remetendo os mais velhos a situaceies de esvaziamento do sentido-da-
vida. Antes do exodo rural, particularmente ao sexo masculino cabiam papeis e reconhecimento aos mais 
velhos no testemunho de Alice Costi (1996b): 
Os "nonos" em nada se diferenciavam (dos outros que produziam). Suas tarefas eram especificas: poda das 
parreiras; registro dos animais prenhes e do descascar das ninhadas; cuidados do jardim, horta e pomar: 
instrumental necessario para o trabalho sempre afiado; curticao dos couros para confeccao de chinelos, 
sapatos e botas: temperavam a massa de came para o fabrico do salame, lingifica e demais fiambres; faziam 
e empacotavam a palha para o "criolo" ou palheiro: graduavam a cachaca e davam o ponto ao melado; eram 
tambem chamados para apaziguar os desentendimentos". Este caso tipico elucida toda a realidade 
sociologica, determinando as perdas sociais dos mais velhos corn o processo de industrializacdo ocidental. 
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Corpos longevos foram produzidos com identidades carregadas de desmerecimentos 

em razao do esvaziamento vital dos conteudos sociais. No entanto, as instituicOes 

mediadoras publicas e privadas (escolas, familia e empresas) nao construiram estrategias 

centradas no mundo da expressividade humana, deixando os mais velhos corn seus 

aprendizados defasados, com simbolos imaginados sem densidade, presos a seus 

passados de onde retiram pelas lembrancas, conteudos distantes, quase oniricos. Isso ja foi 

expresso por Sampaio (Costi et al., 1996a, p. 84): 

Eu sou aquela mulher 

De pensamentos distantes 

Transformando o fruto da saudade 

em greios de esperanca. 

As concessOes da longevidade expressas pela sabedoria e pela intimidade nao 

apresentam, na solidao social, os resultados possiveis em razao de haver ainda um ser em 

abandono. A subjugacao historica dos mais velhos, capturados por uma limitada visao da 

vida adulta, suscitou, corn o advento da Revolucao Industrial, maior defasagem entre a 

logica instrumental e a logica comunicativa. 

Somente uma reflexao dos discursos monologicos do sistema pode fazer a pertinente 

critica e apostar na superacao das contradicOes internas dos encaminhamentos parciais da 

razao teleologica. A retomada do discurso iluminista para a emancipacao parece ser 

necessaria. Como foi dito antes: A hipotese que esta sendo apresentada e de que os 

potenciais no envelhecimento podem aproximar-se de operaceies competentes e densas de 

vigor afetivo em busca de objetos ou sentidos facilitadores de uma identidade existential 

coincidente com desejos e awes livres dos aprisionamentos severos postos pela tradicii o. 

Para tanto o Estado e a universidade podem oferecer mediacoes decisivas na construcao 

de discursos constituidores efetivos de novos cencirios humanos na longevidade , seja nos 

costumes, seja nas intetpretacoes culturais. 

0 processo da longevidade implica, portanto, conhecimento e etica nas variaveis 

biologicas, psicologicas e sociais. A complexidade dos conceitos e suas reclamaceies 
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parecem exigir uma revisao de todas as instituicoes e, possivelmente, outras devam ser 

delineadas para abrigar a exigencia da dignidade e da liberdade dos mais velhos. Se os 

habitos anteriores a velhice probabilizam o grau de liberdade no desenvolvimento, isso exige 

novas direcoes na qualidade curricular e na interpretacao da familia em questOes do 

envelhecimento. A autoridade do Estado, enquanto capaz de corrigir defasagens eticas, e a 

autoridade da universidade, enquanto produtora de conhecimentos, sao meios necessarios 

para a aproximacao do mundo dos velhos daquele dos sistemas instaurados. 

A linguagem da longevidade esta defasada e, por isso, a morada dos mais velhos 

esta empobrecida, pois o modelo reducionista do envelhecimento nao cedeu espaco as 

exigencias do curso da vida corn suas tendencias para a construcao de identidades 

interessantes nas suas formas diferenciadas de ser. A clareira obstruida do ser que envelhece 

aguarda seus discursos e, possivelmente, a condicao humana tenha espacos ainda nao 

convencionados. 

Assim como na adolescencia sao elaborados niveis de estruturas cognitivas capazes 

de oportunizar operacOes abstratas e descentracao afetiva para objetos abstratos, assim, na 

vida adulta tardia, os mecanismos cognitivos podem avancar para operacOes credenciadas 

pela experiencia e selecao de respostas livres de informacOes erraticas. Essas conquistas 

suscitam as condiciies para a integracao da personalidade e construcao de identidades 

existenciais diferenciadas, se oferecidas as mediaceies dos objetos sociais de investimento 

afetivo. Os objetos se diversificam em razao das mudancas biologicas e da qualidade dos 

produtos cognitivos. Em todos os casos, o vigor dos conteudos operados na construcao das 

identidades depende da linguagem social. 

As linguagens historicas de dominacao sao recorrentes em seus discursos, 

constituindo clientelas e mantendo a ordem de verdades e de politicas de interesses 

hegemonicos. Isso nao representa toda a verdade uma vez que sao historicamente visiveis 

todas as formas de resistencia para a construcao de discursos emancipadores. A metafora 

do colonizado equivale a do velho: em ambos, existe um potencial de reivindicacoes 

suscetivel de mobilizacao para o exercicio de urn novo conhecimento e de uma nova etica. 

Isso representa o espaco da integracao social capaz de resistir a subjugacao. Como os 

individuos, as comunidades tendem a resistir diante da opressao mesmo corn o sacrificio da 

vida de seus integrantes. 
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A metodologia alicerca-se no discurso comunicativo. Assim, para tornar 

consistentes os pronunciamentos teoricos sobre a identidade existencial, interlocutores 

idosos participam corn suas historias de vida e corn seus atos de fala. A investigacao teorica 

sobre as mediacOes do Estado e da universidade é ampliada corn a interpretacao de 

profissionais preocupados corn a construcao da realidade do envelhecimento e da velhice. 

Os consensos resultantes do dialog° edificante sao provisOrios, mas confiaveis para ilustrar 

e ensejar novas interpretacOes e esforcos para a liberdade de desenvolvimento ao longo de 

toda a vida. 

Persegue-se, portanto, a continuidade das disposicaes motivacionais e de papeis 

interessantes nos quais os mais velhos possam concentrar suas intencOes, neles realizando a 

construcao das fimcoes mentais superiores e deles tirando satisfacao e prazer de pertencer 

a um grupo, ao mesmo tempo em que ocorrem as trocas corn os objetos de sua paixao. A 

suposicao de a identidade existencial dos mais velhos poder levar a efeito as operacOes da 

sabedoria e da intimidade e de ter a necessidade de um sentido constituidor de integracao 

interim e reconhecimento externo é o motivo dos esforcos de toda a tese. 0 que pode ser 

adiantado a que, pela metodologia de investigacao comunicativa, busca-se uma 

interpretacao sincera do conhecimento, regulacOes sociais mais justas e desenvolvimento de 

individuos expressivos. 

Finalizando a etapa teorica da investigacao, pode-se afirmar que foi construido um 

discurso corn base na teoria da acao comunicativa cujo objetivo foi a identificacao de 

categorias conceituais e referentes corn vistas a aperfeicoar o entendimento sobre a 

identidade existencial dos mais velhos e sobre as responsabilidades do Estado e da 

universidade no que diz respeito ao desenvolvimento humano e social dessa populacao. 

Tendo em consideracao algumas categorias conceituais da teoria comunicativa, recorreu-se 

ao dialogo advocatorio para se chegar ao entendimento do potencial de desenvolvimento da 

identidade existencial na terceira idade. Durante o processo advocatorio que esclareceu 

sobre a autonomia humana para o desenvolvimento e sobre a importancia da intervencao 

etica e cultural no processo da formacao da identidade, foram definidas algumas categorias 

referentes do desenvolvimento que regularmente se apresentam, tornando os individuos 

aptos a operar corn seu universo pessoal e social atraves da sabedoria e intimidade. 

Necessitam eles, porem, de urn sentido na vida corn o qual possam ser reconhecidos e 

firmarem sua expressividade como individuos. Em todo o discurso da identidade existencial 
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na terceira idade, evidenciou-se que essa realidade é um resultado para o qual concorrem as 

intervenebes culturais e sociais. Para tanto, procurou-se esclarecer a respeito da 

importancia do Estado e da universidade nesse processo. 

Notadamente a universidade, enquanto capaz de um dialog° sincero com seu 

contexto, ndo pode se furtar a aperfeicoar a construed° do conhecimento em torno do 

envelhecimento e da velhice. Diversas sdo as questOes em relaedo a isso, as quais reclamam 

pesquisas e novos entendimentos. Nesse sentido, as funeOes de ensino, pesquisa e extensdo 

sdo instrumentos eficazes para que, num processo interdisciplinar, a universidade assuma 

urn papel importante de renovaedo do discurso cultural e &leo em parceria corn o Estado. 

Para isso, a universidade deve refletir sobre seu verdadeiro compromisso emancipatorio; o 

seu discurso sobre o mundo-da-vida pode minimizar ou equilibrar os efeitos da logica da 

razao instrumental. 

0 Estado constitucional, mais democratizado pela presenca dos movimentos civis, 

demonstra sua sensibilidade quando acolhe os protestos de reivindicacao emanados das 

necessidades emergentes na sociedade. As regulacOes necessarias no mundo-da-vida sao 

urgentes a medida que a populacao envelhecida cada vez mais reclama a oportunidade de 

construir expressivamente sua identidade, por carecer de oportunidades de producao, de 

educacao, de saUde, de lazer. Enfim, o Estado cumprird sua vocacdo quando exercer a 

vigilancia no sentido de corrigir o discurso tradicional da exclusao. 



ETAPA II 

A IDENTIDADE NA TERCEIRA IDADE SOB 0 OLHAR 
DOS MAIS VELHOS E AS MEDIACOES DO ESTADO E DA 

UNIVERSIDADE SOB 0 OLHAR DOS PROFISSIONAIS: 
PERSPECTIVAS PRATICO-EMANCIPADORAS 

Esta investigacdo foi realizada em tres etapas: a primeira compreendeu a 

apresentacao das perspectivas teoricas sobre a identidade existencial e as mediacOes; a 

segunda abrangeu a ilustracdo pratica corn a participacao de idosos e profissionais, e a 

terceira sinalizou para a organizacdo das praticas politicas e educacionais relacionadas ao 

envelhecimento e a terceira idade. A presente etapa é constituida de tres capitulos com 

propostas diferenciadas mas atreladas aos capitulos anteriores e corn a finalidade de 

encaminhar as questeies conclusivas e nelas as proposiceies politicas para a gestao social da 

terceira idade. 

No capitulo que inicia esta etapa pretendeu-se apresentar a questa() metodologica da 

composicao do corpo analitico e da realizacao de sua interpretacao. Inicialmente o capitulo 

introduziu questeies gerais da analise dos documentos e apOs aprofundou os itens relativos 

as fontes, as categorias e aos procedimentos. Nos capitulos seguintes foi posta em pratica a 

metodologia de analise dos proferimentos dos idosos e dos profissionais. Os documentos de 

analise foram obtidos em textos elaborados por idosos para construir as categorias 

substanciais inicialmente dadas sob as categorias referentes da sabedoria, intimidade e 

sentido na vida (VI). Os documentos dos profissionais da area de gerontologia foram 

obtidos em textos produzidos por eles corn base no capitulo terceiro desta investigacao, isto 

e, das categorias referentes do Estado e da universidade, visando a construcao de categorias 

substanciais organizadas em torno de convergencias tematicas emergentes da analise de 

seus proferimentos (VII). 
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CAPITULO V 

PERSPECTIVAS TEORICO-METODOLOGICAS: 

ANALISE DOS DOCUMENTOS 

A metodologia de analise dos textos dos idosos e dos profissionais obedeceu a 

alguns principios da teoria da acdo comunicativa. A analise nao teve a pretensao de assumir 

todas as exigencias da teoria da acdo comunicativa, mas absorver dela a intencdo de praticar 

urn discurso coerente sustentado ern falas representativas do mundo-da-vida de idosos e 

profissionais, corn pretensOes de emancipacao das ameacas causadas pela colonizagdo e 

insensibilidade da racionalidade instrumental. 0 processo da interlocucao foi limitado 

porque nao institucionalizado e sem a presenca face a face dos autores. A analise construiu 

entendimentos provisorios e uma interpretacao emancipadora corn vistas a identificar 

politicas que visem atender as reivindicacoes emanadas dos proferimentos. Os criterios de 

analise foram, portanto, os de esclarecimento, de aproximacao de consensos expressos nas 

falas e de emancipacao. Os proferimentos foram organizados ern discursos esclarecedores 

ao mesmo tempo em que apontam para promessas de mudancas politicas. Como em toda 

atividade existe urn interesse que constitui o saber, na atividade da analise critico-

comunicativa, o interesse final é emancipatOrio. Na analise das falas dos mais velhos e dos 

profissionais, o interesse emancipador se deu a partir do esclarecimento pratico de 

categorias que envolvem o potential de desenvolvimento dos idosos, bem como de 

categorias de mediacoes do Estado, da universidade e de outras, ao mesmo tempo em que 

se revelam reivindicacoes e possiveis estrategias para encaminhar a superacdo das 

distorcties sociais apresentadas no mundo-da-vida em ambos os casos. 

A metodologia é de analise critica dos conteUdos das falas que esclarecem o 

potential da identidade existencial dos idosos e as mediaciies do Estado e da universidade, 

isto é, analisar criticamente é dizer que a finalidczde da critica consiste em proporcionar 
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uma forma de auto-conhecimento terapeutico que liberath os individuos das compulsaes 

irracionais de sua historia individual atraves de um processo de auto-reflexao critica 

(Carr, Kemmis, p.151,1988). 

0 limite da interlocucao desta investigacdo nao negou o potencial terapeutico, isto 

emancipador, mesmo que a discussao fosse incompleta por ser iniciada pelo autor, 

continuada pelos participantes idosos e profissionais, cada qual em seu objeto de 

esclarecimento e de emancipacdo, e concluida pela analise dos proferimentos. 

0 corpo analitico constitui-se de seis textos dos mais velhos que tratam de suas 

historias de vida apOs os sessenta anos. 0 corpo foi acrescido por mais quatro textos 

opinativos produzidos por quatro dentre aqueles que participaram dos textos de historias de 

vida, tratando de sua identidade a partir de categorias referentes da sabedoria, intimidade e 

sentido da vida. 0 volume de informacoes produzido e sua riqueza de conteudos se 

prestaram as pretensOes da analise para a revelacdo de categorias explicativas da identidade 

existencial. Da mesma maneira, pode-se dizer que os textos opinativos de tres profissionais 

constituiram-se em fontes capazes de revelar as categorias mediadoras do desenvolvimento 

da identidade existencial na terceira idade a partir das categorias referentes do Estado e da 

universidade. A identificacao dos idosos e dos profissionais foi realizada no inicio da 

analise. 

Os textos produzidos constituiram-se no corpo de analise pelo qual se pretendeu 

organizar os dois discursos esclarecedores das categorias da identidade existencial e de suas 

mediacties. Os discursos, portanto, foram organizados corn base em categorias 

denominadas referentes, conceituais e substanciais, essas fruto do processo de analise. As 

categorias foram utilizadas para compreensao dos documentos, pondo em evidencia as 

ideias dominantes dos interlocutores velhos e profissionais sobre a identidade existencial e 

sobre suas mediacOes respectivamente. 

A producao dos textos sobre a identidade existencial realizou-se em dois momentos 

distintos. 0 primeiro possibilitou, por solicitacao do pesquisador, a producao de 

testemunhos de vida representativos da trajetoria existencial de urn grupo de alunos do 

Centro Regional de Estudos e Atividades na Terceira Idade da Universidade de Passo 

Fundo depois dos sessenta anos. 0 segundo momento consistiu na colaboracao de textos de 

mais quatro alunos, motivados por urn texto inicial sobre as categorias referentes da 

sabedoria, intimidade e sentido na vida e de questOes abertas. 
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A producao dos textos relativos as mediacOes foi realizada por tres estudiosos da 

area de gerontologia, tendo tambem um texto inicial sobre as categorias referentes do 

Estado e da universidade, constituido pelo capitulo III desta investigacdo. A proposta para 

os proferimentos constituia-se ainda de questoes abertas sobre o terra. 

Recolhidos os documentos, iniciou-se o processo de analise com a perspectiva de 

desvelar categorias fundadoras da identidade na opinido dos mais velhos e das mediacOes na 

opinido dos gerontologos. 

Diversas foram as razOes para a organizacao do discurso ern categorias como 

instrumento de investigacao. A verdade diluida nos proferimentos sobre os objetos da 

investigacao exige uma determinada organizacao para a compreensao de temas geradores 

de entendimento e de aca.o. A analise constitui-se basicamente, na reunido de proferimentos 

em categorias, tornando evidentes os eixos dos entendimentos expressos pelos 

interlocutores. Sem as categorias, a comunicacao perderia seu vigor, uma vez que a 

sistematizacao fez aflorar as linhas mestras na construcao dos entendimentos. As categorias 

referentes, dadas como inicio, atingiram sua plenitude na organizacao de outras que as 

consubstanciaram, sendo, por isso, denominadas de substanciais. A acao comunicativa 

manifestou-se melhor uma vez que as categorias articularam entendimentos, tornando 

consistente o discurso e mais vigorosas as consequencias para a etica e para a 

expressividade. Os textos inicialmente desarticulados ganharam, pelo discurso organizado 

em categorias analisadas, a visibilidade necessaria para obter reconhecimento e exigir 

mudancas. 

Dois foram os momentos de analise: em primeiro lugar, foram considerados os 

proferimentos em torno de cada uma das categorias referentes e, em segundo, uma vez 

realizadas as primeiras aproximacCies analiticas sobre as categorias referentes, cada uma 

delas foi sendo desvelada em eixos explicitadores dos conteudos, formando-se quadros corn 

categorias emergentes do processo, aprofundadas, a seguir, na analise. 

Os interlocutores expressaram tambem as condicOes historicas dos conteudos 

manifestos nos textos, isto e, os mais velhos e os gerontologos nao foram autores isolados 

de seus proferimentos; revelaram, nas singularidades textuais, a ideologia corn as 

significacOes dominantes no momento presente. 
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Uma das responsabilidades da ciencia social critica é trazer a consciencia dos 

participantes da investigacao as concepcOes e vivencias distorcidas pela tradicao e as 

sugestOes inerentes as suas falas; na presente tese, de modo especial, foi apreender 

conceitos expressivos sobre categorias referentes e substanciais sobre a identidade 

existencial na terceira idade e sobre mediacOes. 0 corpo analitico surgiu dos problemas da 

vida cotidiana e se construiu corn o olhar dirigido as estrategias de encarninhamento dos 

carecimentos. Os entendimentos sobre as categorias dos objetos da investigacao (identidade 

e mediaceies) estavam expressos no interior dos escritos dos grupos envolvidos (idosos e 

profissionais). 0 ideal dos esclarecimentos e de suas implicacoes se esgotou na propria 

comunicacao, valendo a forca da expressao, do sentido de justica expressos na fala, e 

sobretudo, dos proferimentos repetidos pelos interlocutores. 

Dando sequencia foram inicialmente construidos entendimentos sobre as fontes, 

sobre as categorias utilizadas na explicitacao dos objetos de estudo e, finalmente, sobre os 

procedimentos na abordagem da investigacao. 

1 -SOBRE AS FONTES 

As fontes do estudo sao constituidas de proferimentos dos idosos para elaboracao 

da investigacao pratica a respeito da identidade existencial na terceira idade (testemunhos 

de vida e textos opinativos) e de proferimentos de profissionais de gerontologia (textos 

opinativos) para a investigacdo sobre as mediacOes do Estado e da universidade. (Ver 

quadro 4) 



METODOLOGIA 

ANALISE DOS DOCUMENTOS 

FONTES 

NA INVESTIGACAO 

DA IDENT. EXISTENCIAL 

-Testemunhos de vida 
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Quadro 	Sintese metodolouica da analise dos textos 

1.1 - Para a investigacao da identidade existencial 

Para efeitos da coleta de dados sobre a identidade existencial, foram utilizados 

recortes de hist6ria de vida depois dos sessenta anos e textos opinativos dos idosos, 

conforme ja foi descrito, a partir de categorias referentes reveladas durante o processo de 

investigacao teorica deste objeto de estudo. Os textos em analise ofereceram material 

suficiente para revelar unidades de entendimentos constituintes das categorias substanciais. 

Os mais velhos e suas percepcOes tiveram forca para expressar significados comunicativos 

para deles se retirar posicOes competentes na definicao do perfil humano no advento da 

terceira idade. 
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Testemunhos de vida 

Nas palavras de Marre (1991), o metodo de investigacao constituido pela Historia 

de Vida tern o objetivo de a partir da totalidade sintetica que e o discurso especifico de 

urn individuo - reconstruir uma experiencia humana vivida em grupo e de tendencia 

universal (p. 89). 

No primeiro passo, foram tomados registros escritos de seis alunos do Centro 

Regional de Estudos e Atividades para a Terceira Idade da Universidade de Passo Fundo 

(Creati), os quais foram convidados a expressarem suas ideias e sentimentos sobre os 

acontecimentos ocorridos em suas vidas depois dos sessenta anos. 0 que se pretendeu foi, 

na espontaneidade de suas narrativas, identificar os significados atribuidos ao mundo vivido 

por eles a respeito de suas formas de operar diante das solicitaceies cotidianas, das formas 

de projetarem seus afetos e de como estabeleceram o sentido na vida. Nesse primeiro 

contato, a intencao foi entender, pelos acontecimentos, as transformacoes no entendimento 

do mundo, as relaceies afetivas estabelecidas e o sentido que conseguiram imprimir a suas 

vidas depois dos sessenta. 

A pretensao, portanto, foi colher as formas do mundo vivido sob o prisma da 

identidade existencial tal como é representada por esse grupo de alunos. No universo 

narrativo, foram preferidos aqueles dados entrelacados nas narrativas que, de alguma forma, 

resultassem em compreensao das categorias referentes da sabedoria, da intimidade e do 

sentido na vida. 

A sabedoria, enquanto capacidade de lidar com operacOes ajustadas as exigencias 

das circunstancias da vida; a intimidade, como aproximacao afetiva de um universo humano 

ja compreendido e selecionado e tido como capaz de sustentar satisfatoriamente as escolhas 

a partir de urn mundo ja experimentado; o sentido na vida, enquanto direcao de ambas as 

categorias em torno de objetos socialmente autorizados para o exercicio da vida dos 

sujeitos que envelhecem. 

No procedimento da Historia de Vida, a verdadeira compreensao da realidade 

ocorrerci na medida em que se levarci em conta nao somente o que e comum a todas as 

historias de vida, mas, igualmente, como esse comum e vivido de urn modo singularizado 

por calla um dos entrevistados (Idem, p. 132). 0 que se afirma pelo termo comum esta 
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associado ao universo daqueles que convivem num determinado tempo e lugar e nao a ideia 

de essencias humanas. 

Textos opinativos dos mais velhos 

Dos idosos que contribuiram corn seus testemunhos de vida depois dos sessenta 

anos, foram convidados quatro para externarem suas opiniaes sobre o sentido que, para 

eles, possuem a sabedoria, a intimidade e o sentido para a vida e sobre suas maiores 

dificuldades em poderem exercer expressivamente cada uma dessas categorias; esses 

tambem puderam falar livremente de outros fatores em seu desenvolvimento. A primeira 

decissao havia sido dos interlocutores dos testemunhos de vida serem os memos nos textos 

opinativos, entretanto, urn deles por motivos de sande e outro por nao manifestar interesse 

em participar, fizeram corn que se diminuisse o nnmero de participantes na segunda 

interlocucao. 0 primeiro momento da interlocucao ocorreu no instante em que foram 

solicitados a se expressarem sobre os acontecimentos e reflexiies de suas historias de vida; o 

segundo a partir da Leitura dos escritos sobre as categorias referidas, quando expuseram os 

sentidos que para eles tinham tais categorias, e a nitima instancia do dialogo constituiu-se 

pelo discurso final, quando foram organizados os proferimentos em categorias do 

desenvolvimento representativas da teoria e as emergentes dos textos. 

Buscou-se nao somente a construck de categorias, mas, de modo especial, 

apreender a maneira como elas se expressaram em suas vidas e os impasses que foram 

criados para o seu desenvolvimento. Dessa maneira, explicitou-se a funcao pratica do 

conhecimento, ao mesmo tempo em que se legitimaram as primeiras indicacOes das 

estrategias sociais para a construcao de uma politica a ser suscitada pela sociedade civil, 

pelas universidades, e a ser assumida pelo Estado e pela propria sociedade. 

1.2 - Para investigacao das mediacoes do Estado e da universidade 

Foram exploradas duas fontes para formar o corpo de analise das categorias 

referentes do Estado e da universidade. 
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Textos opinativos sobre as categorias referentes do estado e da universidade 

Os proferimentos de tres profissionais da area de gerontologia serviram de suporte 

para a construed° do discurso sobre as mediacOes do Estado e a universidade. Os 

interlocutores, em virtude de seu grau de envolvimento e conhecimento nas questOes 

politicas e culturais sobre o envelhecimento e a velhice, foram considerados capacitados 

para convencerem sobre as categorias mediadoras do Estado e da universidade e de 

possiveis categorias delas resultantes. A interlocucao desenvolveu-se em tres momentos 

distintos. 0 primeiro foi realizado no instante em que os interlocutores participantes 

receberam o capitulo III fiesta investigaedo; o segundo constituiu-se na construed° de dois 

textos opinativos sobre a visdo que possuiam sobre o Estado e a universidade face ao 

envelhecimento e a velhice, finalmente, concluiu-se o discurso ilustrativo com categorias 

organizadas dos proferimentos e suas respectivas analises. 

No primeiro momento, os profissionais receberam o referido capitulo acompanhado 

das seguintes sugesthes para redigirem seus proferimentos: 

Quanto ao Estado: 

- Novas funcOes do Estado face ao envelhecimento populacional; 

- As relacOes do Estado com a populacao idosa e os seus movimentos organizados 

ou em organizacdo; 

- 0 potencial normativo da legislacao em vigor; 

- Os espacos sociais (empresa, escola, familia, etc.) e as interacoes com o Estado 

corn vistas a melhoria das condicoes de vida diante do envelhecimento; 

- Limites historicos e atuais da participacao do Estado na execucao de uma politica 

social para a terceira idade; 

- Estrategias para agilizar uma efetiva participacao do Estado no atendimento social 

do processo de envelhecimento e dos idosos; 

- Papel dos idosos na relacao com o Estado. 

Esclareceu-se aos interlocutores que tais questOes na -o esgotavam o potencial do 

discurso sobre a responsabilidade do Estado em relacao ao envelhecimento e a velhice. Isso 

significa que a interlocucao poderia avancar livremente, realizando incursOes de acordo com 
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o melhor julgamento do interlocutor, pois o que se queria era organizar urn conhecimento 

com os esforcos conjuntos entre profissionais e autor. 

Quanto a universidade: 

- Reflexos do envelhecimento populacional sobre as funcOes da universidade; 

- A legislacao sobre a politica nacional do idoso e a universidade; 

- A universidade como promotora de awes pela emancipacao humana e a 

construcao do conhecimento frente ao envelhecimento; 

- A universidade e outras instituicaes co-responsaveis na promocao da sande e 

insercao social dos mais velhos; 

- Propostas das responsabilidades inalienaveis da universidade frente ao 

envelhecimento e a velhice; 

- Limites histOricos e atuais da universidade face a sua responsabilidade na melhoria 

cultural e participacao social dos idosos. 

Ficou claro que a interlocucao sobre a universidade tambem avancou para outros 

topicos que foram julgados como relevantes para o entendimento de suas responsabilidades 

para corn o processo de envelhecimento e a terceira idade da vida adulta. 

Textos normativos sobre as mediacties 

0 texto legal da lei 8 842, que trata da politica nacional do idoso, foi considerado 

como fonte uma vez que por ela o Estado revelou sua principais intencOes em seu 

compromisso e em suas expectativas sobre o comportamento das instituicOes a respeito da 

questao do envelhecimento e da velhice. 

2 - SOBRE AS CATEGORIAS 

Entendem-se as categorias como forcas estruturadoras de informacoes, sendo 

por elas, portanto, que se organizam os discursos sobre uma determinada investigacao, 

revestindo-se de importancia vital para a analise de contetido, isto é, do sentido que estao 

implicita ou explicitamente expressas em textos ou quaisquer outros documentos. Enquanto 

as categorias esclarecem o sentido inerente ao proprio discurso, elas se distinguem das 
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tipologias proprias da analise do discurso que pretendem destacar o modo de 

funcionamento da linguagem, sem esquecer que esse funcionamento nab e integralmente 

uma vez que dele fazem parte as condicoes de producab, que representam o 

mecanismo de situar os protagonistas e o objeto do discurso (Orlandi, 1996, p. 117). As 

tipologias revelam a estrutura do discurso enquanto forma de se revelar, sendo apresentadas 

por Orlandi como ludica , polemica e autoritaria. A tipologia é Mica, quando o discurso for 

aberto e provocador de polissemia, isto é, de diversos sentidos; polemica, quando o 

discurso procura direcionar o referente do discurso; autoritaria, quando o discurso se 

pretende unico , sendo fechado o referente do discurso. As categorias relativizam a 

formacao linguistica do discurso e se concentram sobre a semantica dos textos, descobrindo 

neles o conteUdo das comunicacoes. 

As categorias sao recortes textuais que visam apresentar os objetos de comunicacao 

de forma precisa, tornando visivel o que estava disseminado ao longo dos textos. Na analise 

de contend°, a finalidade é manifestar em blocos consistentes o que nos textos estava 

expresso, mas sem os contornos conferidos pelas categorias. 

2.1 - Constituindo categorias 

A analise de contendo é um processo que exige cuidados tanto em relacao a 

coerencia com a construcao teorica de olhar os documentos em analise como em relacdo 

comunicacdo inserida nos textos documentais. Nesse sentido, o entendimento de Liidke 

(1986) sobre a analise é esciarecedor sobre os procedimentos que o investigador deve levar 

em conta. A autora entende que 

depois de organizar os dados, num processo de infimeras 
Leituras, o pesquisador pode voltar a examina-los para tentar 
detectar temas e tematicas mais freqfientes. Esse procedimento, 
essencialmente indutivo vai culminar na construcao de 
categorias ou tipologias. Elas brotam, num primeiro momento, 
do arcabouco teorico em que se apoia a pesquisa. Esse conjunto 
inicial de categorias, no entanto, vai ser modificado ao longo 
do estudo, num processo dinamico de confronto constante entre 
teoria e empiria, o que origina novas concepc5es e, 
consequentemente, novos focos de interesse (p . 42). 
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A autora entende que a analise documental é um processo de exame de material com 

vistas a explicitacao de certas regularidades as quais sae a base para a definicao das 

categorias. Para ela, tambem é importante a fidelidade a comunicacao pretendida pelo texto. 

Mesmo certas it aparentemente isoladas, podem constituir-se em importantes 

elementos na elucidacao das questOes em estudo (Idem, p. 43). A autora afirma que pode 

haver categorias surgidas eminentemente do arcabouco tearico e outras da forca de 

expressao do material em analise. 

Franco entende, por sua vez, que a analise pode ser constituida de tres categorias 

gerais, com vistas a construcao dos recortes significativos impressos no corpo analitico: 

referentes, substanciais e conceituais. 

As categorias referentes e conceituais sao estabelecidas a partir de estudos previos, 
de nocoes anteriormente veiculadas (Franco, 1997). 

As referentes sao categorias iniciais para constituicao dos estudos teoricos sobre o 

objeto de investigacao e de informacOes recolhidas anteriormente; sao recortes auxiliares na 

delimitacao do campo a ser pesquisado, servindo como contornos iniciais da investigacao. 

Ao se realizar a leitura do corpo analitico, sinalizam para certas direcOes, mas sao 

efetivamente firmadas no processo de analise. Podem ser complementadas por outras 

categorias que estao associadas a elas. 

As categorias referentes nao constituem, na presente analise, suposicOes propostas a 

priori no sentido restrito de busca de confirmacao, mas a busca de sentidos a serem 

referidos nos proferimentos textuais. As categorias referentes, portanto, delimitam a direcao 

inicial da investigacao, cotejando o universo teorico corn o contexto do mundo vivido. 

As categorias sao substanciais por representarem questOes centrais de 

entendimentos sobre o objeto em investigacao; esclareceram o universo das representagOes 

dos interlocutores, ordenando em conjuntos de ideias os proferimentos dos mais velhos e 

dos profissionais. 0 desvelamento das categorias substanciais foi orientado pelas categorias 

conceituais da acao comunicativa, pois o processo abriga plenamente o pensamento dos 

interlocutores, fazendo coal que seus pronunciamentos se explicitassem e se aproximassem 

urn dos outros. Os textos anteriormente dispersivos constituiram-se em conjuntos vigorosos 

de entendimentos e sao representativos do tempo no qual sao produzidos. 
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Os textos contem uma ideologia constituida pelas condicOes de producao, as quais 

expressam uma regieto de forma* social, a partir de um certo contexto socioistOrico 

(Orlandi, 1996, p. 73). Isso significa que os textos refletiram nao somente os autores dos 

textos, mas uma forma de pensar de urn tempo especifico. 

As categorias substanciais nada mais sao que a versa° legitima dos pontos 

principais emanados da linguagem; assim, a sociedade e a linguagem se constituem 

mutuamente. 0 discurso, entao, a partir das categorias internas dos proferimento, é mews 

transmissao de informacclo do efeito de sentidos entre locutores, sendo considerado como 

acao social, on seja, como parte do funcionainento social (Idem, p. 73). 

A linguagem, entao, nao é apenas um instrumento, mas se constitui em atos de fala 

em busca de expressao. Os textos representaram em si mesmo potenciais de racionalidade 

do mundo vivido, mesmo em situagoes dificeis ou de ausencia de disposicao cultural e 

social para a aceitacao dos proferimentos enunciadores de realidades pOs-convencionais. Os 

textos vistos a luz da teoria da acao comunicativa e os seus recortes organizadores 

constituiram a pr6pria verdade, enquanto contextualizaram referentes teOricos e enquanto 

revelaram as mais legitimas versOes da sociedade e da cultura a respeito dos objetos de 

investigacao. 

Desta maneira, pela analise de contetAo dos documentos sobre a identidade 

existencial e sobre a mediacoes, as categorias substanciais constituiram-se, juntamente corn 

as referentes, num discurso de unidades le pensar que tornaram visiveis a producao cultural 

de urn tempo em busca de entendimentos e de expressao social. 

As categorias substanciais apresentaram, na analise de conteudo da pesquisa em 

questao, subdiviseies esclarecedoras da densidade do tema e foram melhor esclarecidas por 

seus quadros representativos com posterior analise. 

As categorias conceituais sac,  entendidas como aquelas que ihuninam a 

organizant e a compreensilo das informacoes, inserindo os resultados em um todo 

interpretativo. Marcam teorica e metodologicaniente o trabalho, dew o jimdamento, 

direcionam o olhar (Franco, 1997). Na investigacao corn bases na teoria da acao 

comunicativa, os principios da teoria direcionam o olhar, facilitando os recortes a serem 

realizados, de forma que a comunicacao em funcao deles se torna mais autentica e o mundo 

dos interesses melhor entendido e justificado. 
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Como foi referido na introducao, os principios comunicativos da analise critica do 

conteUdo dos participantes foram os seguintes 

• Principio do mundo-da-vida; 

• Principio da interlocucao e de entendimento democratic° como superador da 

monologia; 

• Principio da emancipacao; 

• Principio da construcao politica como busca de superacao de uma ciencia neutra; 

• Principio da razao argumentativa. 

Principio do mundo-da-vida 

Os atos de fala dos mais velhos e dos profissionais foram acolhidos como expressoes 

da vida entendida, sentidas e desejadas por eles. 0 discurso a partir de falas pos em 

evidencia o mundo da cultura, da sociedade e das pessoas, enquanto capaz de revelar 

sonhos de realizacdo frustrados pela logica da razdo instrumental e pelos preconceitos 

interesseiros da tradicdo. Foi importante o olhar atento sobre as queixas relativas as 

funciies nao cumpridas ou sobre instituiceies mediadoras ao se considerar as falas dos 

participantes, uma vez que nele se revelaram os limites da emancipacao: As estruturas do 

mundo vivido stio as formas de socialidade do entendimento possivel: o mundo vivido e o 

lugar transcendental de encontro entre falante e ouvinte (Oliveira, p. 94, 1990). 

E nesse contexto que os participantes mais velhos e os profissionais, mediados pelo 

autor, produziram falas e, por elas, as categorias, ao mesmo tempo em que se realizaram os 

discursos criticos para ambos os casos. 

Principio da interlocucao 

0 mundo-da-vida dos participantes constituiu o elo de unido pelo qual os 

participantes escreveram para compreender uma realidade. Sobre essa, estabeleceram 

conhecimentos, dela se retirando a compreensdo e os carecimentos a serem superados. A 
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interlocucao, nesta investigacao, foi realizada por meio de trocas no instante em que os mais 

velhos apresentaram seus testemunhos de vida e receberam o texto no qual estavam 

expressas questOes sobre as categorias referentes de seu desenvolvimento e no momento em 

que reagiram, expondo suas vivencias e impressOes. Realizou -se, entao, o cotejo entre os 

falantes, quando os proferimentos, atraves da analise, foram se estruturando em nucleos ou 

categorias explicitadoras da identidade existencial. 0 registro dos testemunhos de vida e 

suas opiniOes bem como as producaes dos profissionais sobre as categorias referentes e 

questdes abertas formaram o corpo de analise, o qual serviu tambem para revelar as 

categorias denominadas de substanciais em virtude de se apresentarem como eixos, 

produzindo e ampliando o entendimento das categorias iniciais da identidade existencial na 

terceira idade e das mediacOes. 

A investigacao acolheu e interpretou os proferimentos dos idosos e dos 

profissionais, esgotando-se ai o grau de certeza, uma vez que foram postos 

consistentemente e abertos para novas interlocucaes com a finalidade de contextualmente, 

serem definidos entendimentos e costumes legitimos como aprendizagens que se sucedem 

em torno do desenvolvimento na terceira idade. A interlocucao nao solicitou outros 

fundamentos que nao o proprio julgamento dos interlocutores, que, em seus textos, 

expressaram tambem as possibilidades de a comunicacao estar distorcida. Nesse sentido, a 

interlocucao, alem de ser hermeneutica, foi emancipadora, uma vez que, democraticamente, 

se buscou entender os limites e apontar estrategias para afastar tais limites, estabelecendo-se 

proposicOes para novas aprendizagens culturais e sociais. No processo de interlocucao 

textual, buscou-se detectar as situaciies de violencia muitas vezes entendidas como 

naturals. Nesse processo de interlocucao, foram refletidas linguagens e nasceram as 

categorias emergentes, constituindo-se em aprendizagens em processo de construcao. Foi 

pela forca da interlocucao, portanto, que se expressou a vontade de uma comunidade, a 

qual assume seu espaco politico no Estado e na sociedade civil. 

Principio da argumentacho 

A busca de uma forma de vida na qual seja possivel a comunicacelo livre e aberta 

nao possui um matiz normally° e politico arbitrario que se tenha agregado 

mecanicamente: se trata meramente do reconhecimento explicito de um ideal que, como 
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tal, esta irrealizado pela propria atividade da linguagem, mas que esta prometido e 

antecipado por ela (Carr e Kemmis, 1988, p. 155). Isso significa que nada é dado pela fala 

em si mesma, mas que esta deve possuir seu vigor pela consistencia de seu pronunciamento. 

Nisto consiste precisamente a racionalidade especifica da wcio comunicativa, isto e , na 

capacidade de passar da pura fala para o discurso, que se radica na forca do melhor 

argumento. A racionalidade se baseia, entcro, numa teoria de argumentaccio (Oliveira, 

1990, p. 94). 

0 discurso comunicativo, nesta investigacao levou em conta, portanto, aqueles 

proferimentos que se apresentaram como suficientemente capazes de convencer por causa 

de seu vigor interno. As afirmacOes foram tomadas em blocos de entendimentos capazes de 

reflexao de uma realidade sustentada pela forca da expressao e capaz de resistir diante da 

contraposicao. Os proferimentos foram reunidos em eixos consistentes, capazes de 

convencer da existencia de certos niicleos tematicos com forca de expressao convincentes. 

Principio da Emancipacfio e da Politica 

Habermas entende que existem tres interesses constitutivos do saber: urn interesse 

teorico e cientifico, que serve para dominar as diversas realidades, e muitas vezes, motivado 

pela racionalidade instrumental (Primeira Etapa); um saber pratico, cujo interesse consiste 

em compreender as comunicacOes nao alienadas, capaz de informar e guiar o juizo pratico, 

sobre a realidade investigada (Segunda Etapa). A justica contribui para com a emancipacao, 

conquanto nascida do dialog° intersubjetivo e nao como emanada do simples conhecimento. 

Neste sentido, a ciencia social critica ministra o too de entendimento autorreflexivo 

mediante o qual os individuos explicareto as razoes de suas frustracoes sob as quais 

atuam e sera° sugeridas as awes necesscirias para eliminar as Pontes de seus carecimentos 

(Carr e Kemmis, 1988, p. 149). 

Isso sugere que a hermeneutica tradicional deve utilizar-se tambem de uma 

interpretacao mais profunda corn intencao de reconstruir os condicionamentos historicos 

atraves de uma analise dos constrangimentos e contradicOes da propria linguagem. 0 

discurso hermeneutic° de Habermas aponta para uma autonomia racional e livre que se 

traduz em exigir as condicoes intelectuais e materiais dentro das quais podem dar-se 
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comunicacOes e interaceies nao alienadas (Idem, 148). Nesse sentido, a tarefa do 

hermeneuta a estabelecer uma critica infatigavel que se aproxime do psicanalista que 

esclarece as distorcOes da aprendizagem do paciente de uma neurose, buscando afasta-lo de 

seu aprisionamento. 

Ao se admitir a importdncia do metodo critico, a ciencia social critica fixa sua 

atencelo nas formas de vida social que subjugam os povos, negando-lhes uma vida 

satisfauiria e interessante, enquanto servem aos interesses de outros (Idem, p. 151). 0 

corpo de analise, nesta investigacao, foi constituido por testemunhos de vida dos idosos e 

de seus proferimentos escritos, nos quais se buscou a revelacdo de categorias enunciadoras 

da identidade existencial, e de proferimentos de profissionais, que possibilitaram identificar 

as categorias das medinOes em torno do Estado e da universidade. A intencao foi tambem 

identificar estrategias inovadoras para que se renove o estoque de interpretnao cultural e se 

renove o cabedal de relacOes sociais em torno da velhice e do envelhecimento. Assim como 

a psicanalise trata de revelar a causa de um entendimento distorcido mediante a revelando 

da histOria do processo autoformativo de urn individuo, a ciencia social critica quer ver na 

ideologia a causa dos equivocos coletivos dos grupos socials (Idem, ibidem). 

No discurso sobre a identidade realizado corn os mais velhos, houve momentos em 

que se verificaram os potenciais de desenvolvimento percebidos pelos idosos frente as 

categorias teoricamente avaliadas no capitulo II e outras emergentes do discurso 

interlocutorio. 0 discurso ndo pretendeu confirmar na pratica o que teoricamente foi 

revelado, mas identificar o sentido que as categorias referentes (referidas na etapa teorica) 

possuiam, revelando categorias substanciais (emergentes da interlocucao), representadas 

pelo grupo de idosos e dos profissionais envolvidos na discussao e os efeitos sociais de seus 

prOprios entendimentos. Enfim, pretendeu-se atender aos diversos interesses que regem o 

conhecimento: ao papel da compreensao henneneutica, ao significado emancipatOrio da 

auto-reflexao, a conexao da ltigica da investigacab corn a logica dos discursos formadores 

de vontade comum e finalmente a ideia intuitiva de uma racionalidade que so se fa: valer 

sem recortes numa discussa o livre de dominacao (Habermas, 1990a, ps. 14-15). 

A analise critica, portanto, completou-se na politica quando assumiu proposicOes 

para superar os limites pronunciados. 0 discurso, entao, apresentou-se tambem corn 

pretensab de validade etica. 0 processo do discurso a partir dos interlocutores, alem de 
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integrar-sea teoria, construiu-se num processo dialetico de reflexdo e luta politica coin o 

objetivo da emancipacdo dos discursadores. 

Pelo metodo de analise critica, realizou-se uma investigacdo de cunho critico e 

cientifico e, por consequencia, educacional: critico, enquanto aportou categorias de 

conteUdo teorico e pratico, propondo uma autocompreensdo diferenciada daquela havida 

pela tradicao; cientifico, porque gerou urn conhecimento auto-ref que se apoia em 

criterios dependentes de categorias epistemologicas (Carr, 1996, p. 153), embora abertos e 

dispostos a revisdo uma vez que gerados no processo de interlocucdo. 

3 - SOBRE OS PROCEDIMENTOS 

No caminho percorrido para se chegar as fontes constituidas por textos dos 

idosos para revelacao da identidade existencial na terceira idade e por textos de 

profissionais na area de geontologia para revelacao das suas mediaceies, foram seguidos os 

mesmos passos. 

3.1 - Obtencao dos textos 

Para a obtencao dos escritos dos mais velhos, foram escolhidos alunos do Centro 

Regional de Estudos e Atividades para a Terceira Idade. Seis de seus membros com mais de 

sessenta anos contribuiram corn escritos para que a intencao fosse concretizada.(Alice, 

Herbeni, Rosa, Olga, Conrado e Zaida. Quatro das alunas (Alice, Herbeni, Ofelia e Zaida) 

contribuiram para a obtencao dos escritos sobre as categorias referentes da sabedoria, 

intimidade e sentido na vida e questOes abertas relativas ao desenvolvimento humano na 

terceira idade. Foram dois momentos diferenciados: para o primeiro houve maior 

preparacdo e esclarecimentos; para o segundo os alunos estavam esclarecidos, facilitando a 

obtencao dos dados. 

0 convite aos gerontologos profissionais obedeceu ao criterio de trabalhos da area e 

suas vivencias em torno das mediacOes do Estado e da universidade. Os dados escritos 

constituiram o corpo analitico para analise de conteudo. A primeira profissional (PI) 

pertence ao corpo docente do curso de mestrado e doutorado em Gerontologia da 

Universidade de Campinas. A segunda profissional (PII) é professora dos cursos de 
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especializacao em Gerontologia e Geriatria no Rio Grande do Sul e prestou efetiva 

colaboracao na organizacan da lei 8 840/94, que trata das politicas nacionais para os idosos. 

A terceira profissional (PHI) participa do curso de mestrado em Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Catarina e nele orienta as teses da area de gerontologia e de 

enfermagem geriatrica. 

3.2 - Analise de conteudo 

0 procedimento da analise dos documentos, nesta investigacao, pretendeu revelar a 

face de natureza qualitativa, contrapondo-se as caracteristicas quantitativas a ela atribuidas. 

A sua meta foi captar o entendimento dos mais velhos e de profissionais da gerontologia a 

respeito da identidade existencial e das mediaceies para a revelacao do desenvolvimento 

biopsicossocial na terceira idade. Pelas categorias resultantes dos textos, alcancou-se os 

significados dos entendimento dos objetos em investigacao. 

0 procedimento da analise dos documentos, atravessado pelo interesse da 

investigacao qualitativa, tomou como relevante a situacao dos proferimentos fornecidos 

pelos interlocutores. A analise utilizada nao se orientou por hipoteses rigidas, anteriormente 

levantadas, mas por algumas categorias iniciais que se aprofundaram em outras as quais 

revelaram com maior nitidez a identidade e as mediaciies. 

A analise dos documentos, para fins desta investigacao, aproximou-se do 

entendimento que Paulo Freire possui sobre a investigacdo ao desvelar a cultura popular e 

dela poder extrair temas geradores a servico da pedagogia do oprimido. Em seas visitas os 

investigadores viro fixando sua `inirada' critica na area em estudo, como se ela fosse, para 

eles, uma especie de sui-generis codificaceio ao vivo, que os desafia (Freire, 1975, p. 122). 

No caso presente, o investigador visitou os textos, buscando organizar os sentidos 

conferidos a identidade e as mediacOes, decompondo os proferimentos em torno de 

categorias fundadoras do discurso. 

Se a analise de conteudo classica, como diz Orlandi (1996, p. 12), busca confirmar 

categorias, a analise de conteudo, aqui inspirada na teoria comunicativa avancou no sentido 

de desvelar categorias no corpo analitico. Isso significou que os proferimentos foram auto-

suficientes para designar significados e constituir verdades uma vez que suficientemente 

consistentes. De outra parte tambem é verdade que sempre fica algo essential, um resto 
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mais determinante do que se conseguiu aprisionar (Idem, p. 39). As condicOes de 

producao da analise compreenderam as condicaes historicas nas quaffs os textos foram 

produzidos, as intencoes do analista e as condicaes imediatas dos interlocutores. As 

categorias, portanto, nao foram vistas como constitutivas da natureza humana, mas 

revelaram tendencias significativas do tempo e, portanto, necessarias para a realizacao de 

um discurso que pretendeu identificar entendimentos e politicas. 

A analise dos proferimentos foi tambem critica enquanto abrigou os legitimos 

anseios dos interlocutores, apanhando contradicOes e revelando dizeres ocultados pela 

disciplina de uma linguagem de grupos hegemonicos que impOem suas verdades. Em outras 

palavras, pode-se dizer que a analise de contend° apresentou-se corn um olhar que busca 

romper corn as convencOes e implantar costumes inovadores por meio de entendimentos 

emancipadores. 

Muitas das caracteristicas da analise de contend° classica sao mantidas em funcao 

da fertilidade das consideraceies de Grawitz e Bardin. Conforme Grawitz (1967), a analise 

de contend° oferece urn tratamento cientifico as ciencias sociais e a condicao quantitativa 

"tido e indispetzscivel e certas analises do tipo qualitativo buscam os temas mais que suas 

medidas" (p. 459 ). A autora insiste, porem, na necessidade de sistematizacao da analise 

para que se possa fugir das caracteristicas subjetivas do tratamento dos dados, com a 

intencao de reduzir ao maxim° as diferencas de pontos de vista entre os analistas; distingue, 

ainda, entre analises dirigidas e nao dirigidas. As primeiras dizem respeito as analises de 

verificacao de hipOtese e as segundas, de exploracao de categorias resultantes do proprio 

texto. Na analise qualitativa do contend°, conta mais a importancia do proferimento que a 

freqnencia. (p.490). Mas em todos os casos e desejcivel que a interpretacclo apresente 

caracteristicas de conskincia, repeticao e connmicabilidade (p. 49) para que o discurso 

nao sofra. de falta de fidelidade em relacao ao corpo analitico. Insiste, finalmente, a autora 

em que se tenha uma boa ideia a perseguir na interpretacao dos textos, um bom material a 

oferecer contendos significativos e, por Ultimo, uma boa tecnica para aproximar a ideia do 

material. 

Bardin (1979), distingue entre procedimentos fechados e procedimentos de 

exploracao: os primeiros servem para a experimentacao de hipoteses e aos segundos podem 

corresponder tecnicas sistematicas que permitem, a partir dos prOprios textos, apreender as 

ligaceies entre as diferentes variciveis, funcionam segundo o processo dedutivo e facilitam 
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a construcao de novas hipOteses (p. 99 ). A autora esclarece que os metodos sistematicos 

exploratOrios sao capazes de estabelecer ligacOes entre as condicOes de producao originais e 

as condicOes de producao enquanto variaveis dependentes, ou seja, aquelas que dependem 

das condicOes da analise do texto. Refere, ainda, sobre a importancia de haver, desde a pre-

analise, a necessidade de determinadas operac5es, como seja a de recorte de texto em 

unidades que sac) definidas por categorias. A categorizacdo é realizada, portanto, pelas 

aproximaeoes de unidades de registro sobre as quais incide posteriormente a denominacao 

das categorias. 

Para os fins da investigacao sobre a identidade existencial na terceira idade e as 

mediacOes, nao foram utilizadas as tecnicas de codificacao quantitativa mas de 

sistematizacao de proferimentos, inicialmente corn aproximaeOes sobre cada urn dos temas 

em analise e, posteriormente, sendo desveladas em quadros as categorias substanciais que 

caracterizam melhor os apelos comunicaticos dos interlocutores. Existiu uma forma de 

organizacao textual, mas nao de ordem quantitativa, cujos criterios obedeceram ao 

ordenamento do texto em torno de unidades de proferimentos repetidos ou simplesmente 

relevantes para o esclarecimento dos temas em analise, produzindo-se conjuntos de ideias 

que esclareceram a identidade e as mediacOes, as quais, ao final, se constituiram em 

categorias substanciais. Finalmente, essas passaram por uma analise interpretativa, 

completando-se o discurso. 

Esclarece-se que a categorizacao foi utilizada de uma forma ampla, o que quer dizer 

que se afastou a perspectiva quantitativa da analise de conteiido, seguindo a afirmacao de 

Grawitz, 1967): "0 termo quantitativo hoje nao e mais visto como indispenscivel numa 

perspectiva mais aberta" (p. 459). 



CAPITULO VI 

IDENTIDADE EXISTENCIAL NA TERCEIRA IDADE: 
ESTUDO ANALITICO E CRITICO DE PROFERIMENTOS 

DE IDOSOS 

Para constituicao deste capitulo, foram utilizadas diversas fontes, categorias e 

procedimentos. Mediante a metodologia centrada em proferimentos, espera-se construir 

conhecimentos contextualizados em entendimentos legitimados por interlocutores idosos, 

neles residindo a origem e a forca de conviccdo sobre verdades necessarias para a 

compreensao de sua identidade existencial. 

Fontes - Foram utilizadas duas fontes: a primeira constituida de testemunhos de vida 

depois dos sessenta anos de seis idosos - Alice, Zaida, Herbeni, Rosa, Olga e Conrado; a 

segunda, constituida de textos opinativos corn a participacao de tres alunas participantes 

dos textos representativos dos testemunhos de vida - Alice Herbeni e Zaida e mais (Helia, 

outra aluna do Creati. Ambas as fontes foram produzidas em textos escritos, sendo que os 

textos dos testemunhos de vida foram iniciados a partir de questeies semi-abertas, para que 

as autoras pudessem aproximar-se em algumas experiencias comuns. A segunda fonte 

constituiu-se de textos produzidos com base em tres propostas iniciais oferecidas pelo 

investigador sobre as categorias referentes. 

Categorias - Foram usadas categorias referentes, conceituais e substanciais. As 

categorias utilizadas servem para orientar, organizar e construir o discurso em torno da 

identidade existencial na terceira idade. 

• Categorias referentes - sao as categorias de desenvolvimento na terceira idade 

emanadas do discursos tearico construido a partir de observacoes do autor e do dialogo 

advocatorio promovido para delinear as referencias iniciais da identidade existencial do mais 
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velhos. As categorias referentes sao retomadas nesta etapa elucidativa nao para serem 

confirmadas mas para revelarem as formas reais que possuem e firmar posicOes efetivas por 

meio do discurso promovido corn base nas falas dos mais velhos - verdadeiros autores do 

entendimento - mediados pelas categorias referentes. As categorias referentes sac) 

constituidas pela sabedoria, intinidade e sentido na vida. A questao fundamental reside no 

entendimento que os idosos possuem das referencias tearicas; o seu discurso coletivo, em 

raid° da consistencia de seus proferimentos passa a sugerir conhecimentos. 

• Categorias Conceituais - sao aquelas que constituem o filtro perceptual para 

compreensao e organizacao das informaybes oferecidas pelos mais velhos. Elas se 

expressam em principios iluminadores do processo da investigacao anteriormente definidos 

• Categorias Substanciais - sao as reveladas no processo de angise. 

Procedimentos - Nos proferimentos abertos sobre os testemunhos de vida, os 

interlocutores foram convidados a revelarem acontecimentos, ideias e sentimentos mais 

significativos recorrentes corn o advento do envelhecimento. Nos proferimentos opinativos 

sobre as categorias existenciais referentes, os interlocutores foram provocados por urn texto 

inicial, mas liberados para se pronunciarem sobre outras questOes que julgassem 

convenientes para explicitar a identidade existencial na terceira idade. 

A analise de conteudo do corpo analitico é urn procedimento metodologico 

facilitador de entendimento das estruturas fundamentais dos proferimentos. Ao longo dos 

proferimentos, foi possivel distinguir nUcleos basilares de aglutinacdo em torno de 

entendimentos sobre a identidade existencial na terceira idade. (ver quadro 5) 
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Quadro 5: Fontes, categorias e procedimentos na analise da Identidade na 

Terceira segundo proferimento dos mais velhos. 

IDENTIDADE EXISTENCIAL 

z 

  

FONTES CATEGORIAS PROCEDIMENTOS 

• Textos produzidos: REFERENTES • Convite aos idosos 

• Sabedoria do Creati 

• Testemunhos de vida • Obtencao dos 

depois dos sessenta anos • Intimidade escritos 

• Sentido na Vida • Analise de 

• Textos opinativos sobre as conteudo 

categorias referentes a 

partir de textos iniciais. 

CONCEITUAIS 

• Principios da Teoria • Orientacao de 

da Acao Comunicativa atitudes 

SUBSTANCIAIS 

(Constituidas no processo 

de investigacao) 
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Este capitulo tern a finalidade de constituir-se num discurso representativo das 

categorias referentes (sabedoria, intimidade e sentido da vida), colhidas pela observacao 

do autor e no dialog° advocatorio do capitulo segundo, a partir das quais busca-se desvelar 

categorias substanciais durante o processo de analise de contend° do corpo analitico 

constituido pelos proferimentos dos idosos. 0 corpo de analise foi recolhido tendo em seus 

testemunhos de vida como nos seus textos sobre as categorias referentes do capitulo 

segundo. A analise tambem se inspirou nas categorias conceituais compreendidas pelos 

principios da acao comunicativa (principio do mundo-da-vida, da interlocucao e de 

entendimento democratic°, da emancipacao, da construcao politica, da razao 

argumentativa). 

1 - CATEGORIAS DA IDENTIDADE EXISTENCIAL SOB 0 TESTEMUNHO 

DOS MAIS VELHOS 

As narrativas particulares de um grupo de idosos do Centro Regional de 

Estudos e Atividades da Terceira Idade (Creati) da Universidade de Passo Fundo, 

ilustraram nao somente a perspectiva te6rica das categorias de sabedoria, intimidade, 

sentido da vida, como, por elas, foram construidos os seus entendimentos e outras 

categorias consubstaciadoras de desenvolvimento expressas no discurso organizado em 

seqUencia. 

Conforme Grawitz, (1967), a analise compreende a intuicao para perceber o que 

e qualitativamente importante (p. 489). 0 seu resultado nao pode deixar de ser objetivo 

uma vez que deve ser percebido por todos os possiveis analistas. Espera-se acolher nos 

textos o perfil existencial dos mais velhos e, assim, obter uma visao justa e expressiva de si 

mesmos. 

As categorias da identidade existencial foram reveladas nos estudos te6ricos, mas 

agora assumem sua legitimidade sob o olhar dos mais velhos. 0 interesse em retorna-las nos 

proferimentos dos idosos é de revelar o vigor existencial e cotidiano no mundo vivido. 

Para abertura da analise, sao tomados testemunhos de vida de idosos, constantes no 

livro coordenado por Berman, Coragem de Envelhecer, os quais narram suas experiencias 

sobre o envelhecimento; a seguir, a analise reune em categorias os proferimentos de Alice, 



189 

Zaida, Herbeni, Rosa, Olga e Conrado, alunos do Centro Regional de Estudos e Atividades 

para a Terceira Idade da Universidade de Passo fundo. 

A velhice nao é fator suficiente para produzir sabedoria e ou intimidade. 0 

envelhecimento, como foi analisado no capitulo II, pode ate trazer urn sentido de 

esvaziamento e inseguranca ontologicos quando a histaria de vida daqueles que envelhecem 

traz a repressao e a culpa ou foi vazia de sentido. Na opinido de Jung, a individuacclo 

so e possivel as custas de urn trabalho equivalente em beneficio do coletivo. SO os 

que pagaram seu prep a sociedade, que podem atingir os niveis mais elevados da 

individuacao (Staude, s/d, p. 107) Essa questa() foi referida no capitulo segundo e e 

reafirmada e evidenciada pelos proferimentos dos mais velhos. As perdas de socios e de 

objetos de paixOes podem fortificar a solidao e gerar o retorno ao passado; por 

consequencia, a memoria torna-se o reffigio na ausencia de objetos de paixdo atualizados. 0 

sentimento de abandono absoluto e a perda da confianca na vida podem ser acompanhados 

por depressao, que, quando exacerbada, pode levar ao suicidio. 

A consciencia moral da perfeicao e uma rigida cobranca sobre a falha humana, 

mesmo que atualmente estejam amenizadas, podem fragilizar o velho, que se torna 

escrupuloso e inconformado consigo mesmo e corn os outros. A perda de status, da beleza 

fisica e de outras virtudes, quando vistas como unicas e quando ameacadas, podem deixar 

os mais velhos sem opcdo; seu olhar se torna desorientado e a angustia pode deixa-los 

gravemente perturbados. 0 que, porem, na maioria das vezes, ocorre atualmente é uma 

retirada silenciosa dos mais velhos, como se tal fenomeno fizesse parte da natureza humana. 

As construcOes sociais, atualmente, concedem privilegio ao homem enquanto esta no auge 

da producao, como se, corn isso, se esgotasse o significado humano, o que é denunciado 

por Bosi. 

...dia virci em que as pessoas que pensam como nos ireio se 
ausentando, ate que poucas, bem poucas, ficarao para 
testemunhar nosso estilo de vida e pensamento. Os jovens nos 
olharao corn estranheza, curiosidade; nossos valores mais taros 
lhes parecerab dissonantes e des encontrarclo em nos aquele 
olhar desgarrado corn que, as vezes os velhos olham sem ver, 
buscando amparo em coisas distantes e ausentes (Bosi, 1987, p. 
33). 
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Esse quadro revela uma parte da dor quando, por doenca, velhice ou, quase sempre, 

por falta de mediacoes positivas passadas ou presentes, o velho nao consegue expressar a 

sua identidade de forma satisfatOria. As decepcOes dos mais velhos, principalmente em 

situacao de histOrica fragilidade pessoal, podem se tornar insuportaveis, revelando de 

diversas formas o sofrimento causado pela violencia social. 

Ao contrario do que foi expresso, e isso sera ilustrado por testemunhos, o 

envelhecimento pode trazer um ciclo com metas e tarefas generosas, possiveis de serem 

desejadas e praticadas. A educacao anterior, as mediacoes atuais e o talento pessoal 

podem contribuir para a construcao da identidade, contanto que sejam oferecidas 

mediacOes. 

Os testemunhos comprobatorios das condicaes e de urn envelhecimento bem-

sucedido sao trazidos de duas fontes: dos pronunciamentos do livro a Coragem de 

Envelhecer (Berman, s/d) e de urn grupo de alunas corn mais de sessenta anos, que 

atualmente frequentam o Centro Regional de Estudos e Atividades da Terceira Idade da 

Universidade de Passo Fundo. Sao revelados testemunhos de sabedoria e intimidade, 

sentido na vida e outras categorias associadas e comuns aos interlocutores. 

1.1 - Da sabedoria e da intimidade 

E certo que os mais velhos nao necessariamente perdem as principals aquisicOes 

psicologicas de sua juventude - o pensamento hipotetico dedutivo e os desejos marcados 

corn seu nome proprio; entretanto, tanto urn como outro sofrem alteraceies. As operacoes 

formais podem ser produzidas sobre uma realidade cada vez mais compreendida e 

acompanhadas por sentimentos mais abrangentes. A intuicao, na qual se mune urn universo 

de informacOes, muitas delas sutis, facilita o melhor entendimento e a compreensao da 

bondade Ultima da natureza, permitindo andar pela vida sem excessivas preocupaceies. Vale, 

contudo, o que foi afirmado: a sorte da velhice nao é determinada por ela mesma; é mais um 

resultado que uma fatalidade. Mas é possivel obter dela muito mais, pois ela, como tudo o 

mais que é do homem, pode ser dimensionada pela construcao historica. E o que se pode 

deduzir daquilo que é dito a seguir: 
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0 velho poeta Come' Lengyel afirma A Ultima oportunidade do sobrevivente talvez 

seja reencontrar a cricmca outrora promissora que ele foi; avancar para o futuro corn 

admiracao, parer e curiosidade; renovar a capacidade de auto-transformaceio; partilhar 

sua liberdade e seu senso de solidariedade com Codas as criaturas vivas (Berman, s/d, 

p.103). 

Isso ndo é muito diferente do que diz Alfred Painter: A idade traz duo coisas 

boas: equipa-nos com urn poder maior de percepcclo que enriquece nossa sensibilidade e 

nosso entendimento e habitua-nos as mudancas da sorte... A Unica certeza diante de mim é 

a mudanca, por isso encaro cada dia corn uma profunda sensacao de respeito, disposto a 

aceitar o que vier (Idem, p. 132). 

A sabedoria e a intimidade sao expressas em Painter quando fala sobre a percepcdo 

que enriquece nossa sensibilidade e nosso entendimento. 0 que é dito por Painter avanca 

em profundidade em Trueblood: 

As respostas simples, acabamos aprendendo, estdo sempre 
erradas, por que o mundo new é simples! Longe de se dissipar 
corn o aumento dos cmos, na verdade o misterio da vida 
aumenta corn a experiencia. De modo geral, as pessoas mais 
cultas sao tambem as mais humildes porque, como herdeiros de 
Socrates, descobriram que o progresso implica reconhecimento 
da ignordncia. Alguns anos de vivencia verdadeira fazem 
qualquer um perceber que aquilo que n'do sabemos excede 
muito o que sabemos (Berman, p. 278). 

As afirmacOes dos dois ultimos paragrafos coincidem com o que se expos sobre a 

sabedoria e a intimidade. 0 texto abaixo contern o mesmo conteudo: 

Vejo tantos escritores e artistas, meus amigos, que tem uma 
carreira brilhante na juventude, parecem decair ou, pelo menos, 
se retrair, na meia-idade e, depois, no limiar do que era outrora 
considerado a velhice, tem um segundo florescimento, que 
parece verdadeiro milagre, corn frequencia produzindo um 
trabalho de maior riqueza criativa e de compreensdo mais 
profunda do que tudo que fizeram antes (Woodcock, In: 
Berman, p. 170). 
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Conforme o que esta sendo dito, parece que, quando se é mais jovem, é preciso ver 

muito para se descobrir pouco e, quando se envelhece, surge, a par das limitacoes fisicas, a 

possibilidade de se descobrir muito, mesmo que seja pouco o objeto da visao. E nao 

significa perda de tempo o fato de, simplesmente, se ficar em casa. E o que diz Elton 

Trueblood. Por isso, quero ficar em casa o maior tempo possivel, cuidar do jardim, das 

fibres e refletir com sossego (Berman, p. 273). Isso nao significa viver em solidao, pois a 

vida possui intima compreensao do que seja estar em comunhao. Tanto 0 pensamento 

como o sentimento estao enriquecidos, pois o pouco pode conter grandes possibilidades de 

compreensao e satisfacao. 

0 entendimento singular da vida e a afetividade que envolve o cotidiano estao 

tambem presentes nos pronunciamentos das alunas do Creati: Nao e apenas mais uma 

etapa da vida - diz Zaida. E continua - e sim um precioso tempo de viver a vida na 

plenitude madura e usufruir de tudo corn serenidade e prazer. E a grande indagacao: o 

que fazer agora que ja nao tenho o tempo inteiro de uma vida ao meu dispor? 

Zaida, a seguir, enumera, corn intensa alegria, todas suas pequenas e grandes 

motivaceies, vistas a luz de toda sua vida ja vivida: é tempo de observar e ver a beleza ao 

redor, tempo de repensar para viver corn dignidade. 

Tambem o testemunho da ex-costureira Rosa revela que ela esta possuida de 

sabedoria e movida pela imensa intimidade quando inicia corn humor sua historia: 

Vou tentar lembrar dos meus feitos, desfeitos, defeitos destes 
meta mais de sessenta anos e dos meus sonhos a sonhar e 
sonhados. Lembro dos meus cinqiienta e nove para a passagem 
dos sessenta. Bern cedo levantei-me e dei corn a cara no 
espelho. Ouase me assustei. Foi entao que en vi as duas 
imagens: uma se despedindo e a outra que vinha chegando... 
Veio a minha vizinha e perguntou-me: 

One alegria e essa tao cedo assim? 
E que estou abrindo os olhos. 

Continua, adiante, o seu testemunho: 

Nesta idade que estou devo apoiar a caminhada humana dos 
mais velhos. Se nao tenho muitos estudos, tenho muitos 
conhecimentos proprios, adquiridos da vida. A terceira idade en 
acho uma maravilha e o motivo en vejo agora: estou mais 
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amadurecida, mais calma para fazer o que tenho de fazer e o 
mais importante: estou abrindo um pouco mais os meus olhos 
neste horizonte if finito de Deus. Estou aprendendo a apreciar o 
mais belo. 

Sou como uma vela acesa que clareia por todos os lados e en a 
tenho como um farol que me guia em todas as horas no caminho 
da minha vida e deixo aqui o meu abraco corn um grande 
sorriso para todos. 

Herbeni resume sua sabedoria e intimidade: Now que todas as coisas que presenciei 

ficaram guardadas na mente e tambem no cora*. 

A sabedoria e a intimidade, seja numa operacao mental mais complexa seja numa 

operacao mais simples, sao percebidas nos mais velhos como urn ajustamento funcional com 

qualidades expressivas. Parece que a verdade e o afeto nao precisam de muitos julgamentos 

e aproximacOes. 0 pensamento e o coracao penetram nas realidades de forma mais densa, 

retirando da relacao, nao importando sua extensao, entendimentos e sentimentos 

qualificados pela historia dos velhos, enriquecidos pelas operaceies anteriores. 

1.2 - 0 sentido na vida como categoria para a integridade 

Nos testemunhos de vida apos os sessenta anon, reflete-se a busca permanente do 

sentido da vida. Para que ocorra um processo mais pleno da individuacao do self ou seja, 

para a realizacao do ser humano, parece ser necessario que haja urn sentido de integracao 

ou solidariedade humana, que se traduz no compromisso em projetos comunitarios ou 

objetos de interesse fora do eu. A necessidade de um sentido na vida continua 

independentemente da idade, e seu atendimento é normalmente construido ern formas de 

insercao social reconhecidas pelos outros. 

Herbeni afirma que o sentido da vida em forma de insercao social é uma conquista e 

nao surge por acaso. Tenho sempre procurado ser gente, esforcando-me para isso, pois 

nao posso esperar que os outros me oferecam essa posicao de mao beijada. 

As instituicOes, na opiniao de Alice, sao fundamentais, pois nelas o idoso aprende a 

dar alma e corpo aos sews sentimentos, reedificando sua cidadania, aprende a amar e corn 

isto carrega o perfume da eternidade; ai ele toma consciencia do potential que possui. 
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Herbeni afirma tambem, sobre a importancia do presente como conteUdo a ser 

explorado e condi* para um sentido na terceira idade: 

E nesta exploscro de letras e palavras en, escrevendo, sou 
pois parte de mim mesma aventura-se por outros 

lugares, perseguindo outras experiencias, vivendo uma vida 
major, mais rica e mais abrangente, alargando mais 
horizontes... E o papel na minha frente nao ester mais vazio e eu 
estou mais realizada, corn men coracao repleto de felicidade e 
minhas moos continuando a criar frases, corn palavras e letras e 
um "final". 

Charles Edward Eaton diz sobre a condicao de realizar o seus dias na velhice: 

Contudo, o melhor que temos a fazer e waiter um sentido dominante da personalidade 

que seja vicivel e produtivo, mas tenha, tambem, o dom da flexibilidade e da 

mudanca pois mesmo o mais diligente e perspicaz estudioso da personalidade nao e 

capaz de prever sua elasticidade e vitalidade (Berman, ps. 88 e 86). 

0 sentido da vida nao pode ser perdido na proposta de Zaida, para que as rupturas 

na vida nao causem intoleraveis conseqUencias: 

A falta de projetos, 	 Todas as grandes obras 

de objetivo, de ideal 	 de solidariedade e amor 

traz a amargura 	 seio frutos preciosos 

de quem vive por viver 	 de trabalho e dedicaciro 

e deixa o tempo passar 	 e somente podem contar 

cumprindo a linha da vida 	corn a colaboraceio esponteinea 

do nascimento ao morrer. 	que cada um deve dar. 

Existem, tambem 

pequenas tarefas 

que tent grande valor 

cujo retorno certo 

e o sentido que dao a vida 

e a alegria de servir. 
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Entre as linhas das afirmaceies, particularmente nos proferimentos de Alice, 

aparecem as instituicOes como instrumentos para a revelacao da identidade. Pode-se desde 

ja afirmar que junto as categorias referentes existem outras substanciais associadas &ludas 

que foram referidas e que as explicitam com maior evidencia. 

2 - CATEGORIAS DA IDENTIDADE EXISTENCIAL NOS TEXTOS 

OPINATIVOS DOS IDOSOS 

As categorias referidas em teoria foram apresentadas nos testemunhos dos mais 

velhos e agora sao analisadas nos textos que tratam diretamente sobre elas, para que se 

entendam os conteUdos e significados que eles atribuem ao pensar (sabedoria), ao sentir 

(intimidade) e ao agir (sentido). A intencao do discurso, realizada atraves dos seus 

testemunhos e, agora, atraves de seus proferimentos reflexivos, é tornar visivel a 

possibilidade da densidade existencial corn vistas a expressividade pessoal e comunitaria. 

Nao e intencao esgotar nas referidas categorias a potencialidade de desenvolvimento, mas 

apresentar seu universo psicologico ilustrado corn a verdade inserida no mundo-da-vida dos 

mais velhos. 

2.1 - Da sabedoria 

0 idoso, pelo caminho andado, tern mais condiclies de classificar, 

compendiar e valorizar (Alice). Essa afirmacao compreende a qualidade operativa da 

mente afetiva e cognitiva dos mais velhos. Na proposta de Alice, a sabedoria pode ser 

entendida tambem como o ato de compendiar, isto é, de sintetizar respostas conscientes 

uma vez .  que a massa critica das aprendizagens faz corn que a inteligencia, corn sua 

flexibilidade interpretativa, tenha o potencial de operar corn mais justeza sobre as 

exigencias do ambiente. A capacidade de operar sobre as realidades que the sao familiares 

compreende um conjunto de experiencias pelas quais sao intuidas avaliacoes precisas, 

podendo juntar-sea consulta de outras informacoes para adequar a resposta as exigencias 

solicitadas. 
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As afirmacOes de Baltes (1995) sao recorrentes nas observacOes dos mais velhos, 

quando confirmam que a inteligencia especializada em determinadas areas do conhecimento 

depende do universo experimentado, cujo tirocinio facilita as interpretacoes mais concisas 

em razao do teor enriquecido e dinamico anteriormente internalizado. 

Alice aprecia a sabedoria como fruto do apreco a vida e a persistencia em 

prosseguir, dando condicOes a que se saiba melhor. A sabedoria, em sua opiniao, vem 

confirmar o discurso dos testemunhos anteriores. Para que o saber no idoso seja fonte de 

crescimento, e preciso desenvolver atividades de integraccro social e de valorizactro 

pessoal atraves de participactio em propositos diversos. A sabedoria, porem, nao se 

identifica como urn fenomeno nomologico, mas cada idoso tem o seu tipo, a sua 

potencialidade, conforme as peculiaridades da vida que teve, conforme as oportunidades 

de aprender, de inventar e de manejar seus compromissos (Herbeni). 

A qualidade da sabedoria, na observacao da autora, depende da qualidade das 

operacOes anteriores. Essa concepcao esta de acordo corn a Riegel (1976), quando afirma 

que a dialetica das operacOes importa mais que a chegada ao spice das operacifies abstratas. 

Existem, portanto, diferentes tipos de sabedorias, conforme os niveis das operacoes 

anteriormente produzidas e das oportunidades de continuar a exerce-las atualmente. Akm 

de aprender nos livros, ele aprendeu na vida e, por ter mais anos desta vida e mais 

vivencias das muitas coisas vistas e sentidas, ele obrigatoriamente tern mais experiencias 

e, em alguns sentidos, pode ser mais scibio do que os jovens e discernir melhor (Herbeni). 

A autora, ressalta, porem, que a idade nao é razao suficiente para a sabedoria, de modo 

especial quando a educacao anterior foi rigida e as oportunidades de continuidade social 

forem restritas. 

0 conhecimento, conforme Ofelia, a medida em que se avanca na vida, como se 

fosse umer escola, amadurece; a pessoa ajusta setts concertos, tornando-se mais seletiva. 

Deixa de lado o banal e o superfluo corn o surgimento de conhecimentos. Os valores e os 

conhecimentos se aprimoram de acordo corn a caminhada de cada um, de como resolveu e 

cresceu corn as adversidades que encontrou em sua trajetoria. Serci sempre scibio o idoso 

que armazenar o resultado de sua trajetOria e souber usci-lo nos acontecimentos ou 

situagoes de seu dia-a-dia. Fica claro que a sabedoria, percebida por Ofelia, constitui-se 

no exercicio das operacoes mentais favorecidas pela retirada daquilo que é superficial, 

tornando-se mais simples os juizos sobre a observacao atual. 
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Zaida afirma que a sabedoria nao e mais o caudal que fluff da tradicao, gerada 

serena e pacientemente no tempo e transmitida na pratica. Entende que a sabedoria, com 

a conotacdo de maturidade e born senso, é pouco aplicada em fun* de o conhecimento ser 

extremamente tecnico e descartavel. Cada vez mais, o velho passa a ser aquele que nao 

sabe em relacao aos jovens que sabem (Bobbio, 1997, p. 20). Zaida, porem, reconhece a 

dimensdo da sabedoria nao somente como a inteligencia das informace5es tecnicas, mas de 

uma inteligencia mais profunda diante de respostas que exigem urn encaminhamento mais 

complexo sobre as deciseies. A inteligencia das aprendizagens atuais parece a autora que 

esta mais para os jovens, enquanto a inteligencia capaz de sintetizar identifica-se mais corn 

os idosos experientes, pois existem (valores) aprendizagens que o tempo nao apaga e nem 

envelhecem, mas em cada avanco de idade sao realcadas, retocadas pelo volume de 

experiencias acumuladas ao longo dos anos, dos muitos anos vividos... a alma e energia 

infinita e sempre estara em evoluccro 

2.2 - Da intimidade 

(Melia entende que os horizontes dos mais velhos mudam corn a maturidade e se 

tornam mais exigentes e seletivos tambem no que se refere aos sentimentos... Primam pela 

qualidade do amor, dos amigos, em Angelo do que jci foi conquistado. 

Corn a intimidade, ocorre o mesmo que acontece corn a sabedoria; pela intimidade 

com o universo de interesses e por ela, aprendem a se guiar. Os contatos podem ser 

diminuidos uma vez que o universo dos valores ja foram fimdamentalmente determinados e 

o exercicio dos sentimentos desenvolveu dentro da cultura formas de aplicar a eroticidade. 

Isso nab retira, entretanto, os constrangimentos possiveis da linguagem afetiva seja pela 

historia pregressa, seja pelas possiveis distorcOes atuais dadas pelos limites dos costumes. 

Isso pode ser percebido no contexto de suas afirmaciies. 

Os proferimentos de Herbeni nao especificam teoricamente a intimidade, mas, ao 

tocar na forma de apreciar o seu universo, ressaltam-lhe a simpatia pela vida. Mesmo diante 

da morte, suas impressOes se apresentam de forma singular... que a fe e maravilhosa e que 

a esperanca e eterna. Nei o tenho medo da morte, mas nao tenho pressa nenhuma em que 

cheque logo. Gosto daqui e tenho ainda muitas metas a cumprir: coisas para comecar, 

projetos para terminar. Nao tenho pressa mesmo, e espero que ainda tenha a felicidade de 



198 

ficar por aqui, mesmo que esclerosada, curvadinha e enrugada. Em Herbeni, esta presente 

uma inclinacao generosa em relacao a bondade Ultima de suas referencias. Dessa maneira, 

da continuidade a sua vida conforme deseja, tornando-se uma pessoa corn conhecimentos 

atualizados e experiencia de anos de vida bem-vivida para ser ainda uma cidada atuante e 

boa conselheira. 

Alice tambem ye na intimidade um sentido de dire* e comunhao densa com suas 

realidades. A direcao e a comunhao sao promovidas pela sua proximidade para com o 

universo de sua cultura. A intimidade concede ao velho uma visa° mais larga dos eventos, 

dialogando de forma transcendental: Consegue assim aliviar os fardos e fazer das pedras 

do caminho, degraus e dos impecilhos, impulsos renovadores. Em Alice, a intimidade 

proporciona urn contato mediado pelo afetos conquistados, assim ele aprende a amar-se 

para viver o amor, compreender-se para compreender e perdoar-se para perdoar. 

Urn sentido possivel de infinitude perpassa o ser do mais velho que participou corn 

generosidade afetiva de todas as coisas, como ela complements: A intimidade em mim se 

revela ate numa migalha de pab panto mars ao olhar uma estrela on ao contemplar 

uma flor. Nem falo dos meus sentimentos quando converso corn Deus on quando olho para 

os meus. 

0 passado possui, para as interlocutoras, um contendo capaz de dirigir e otimizar o 

sentido da atualidade da vida. 0 poder de investimento afetivo conquistado pode relativizar 

os limites que a fragilidade traz e enriquecer o sentido da vida que as oportunidades podem 

traduzir . 

2.3 - Do sentido na vida 

Nos testemunhos avaliados e nos textos opinativos sobre o sentido na vida, revela-

se a expressao nitida da necessidade de trocas necessarias pelas quais os mais velhos 

precisam dar contorno e significado a identidade. 

Ofelia percebe que as pessoas que sao julgadas e aceitam o julgamento mediocre da 

inaptidao atrofiam sua memaria e inteligencia, pois e a epoca em que a sensibilidade e a 

ternura estao desenvolvidas em todas os sentidos. Nab ha limite de desenvolvimento no ser 

humano. Concebe, entretanto, que, para efetivar a realizacao do poder de desenvolvimento 
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dos mais velhos, é preciso que se organizem para esta fase da vida. Acredito que devam 

ser cumpridas exigencias antes e durante o envelhecimento. Sua preocupacao se manifesta 

em tres direcOes: condicOes de sande e zelo pelo corpo, condicOes afetivas e mentais e 

condicOes de insercao. 

Nesse contexto de bem-estar biopsicossocial, evita-se a solidclo e o tedio. Ofelia 

pondera a sua afirmacao a partir de seu conhecimento empirico. Neste sentido a mulher 

tem mais facilidade em se adaptar a vida no advent() da velhice... a mulher, alem de 
desenvolver suas habilidades domesticas, desenvolveu as artisticas, artesanais, litercirias. 

Conquistou para si tendencias maiores para seu potencial de desenvolvimento, o que the 

concede melhor condicao para viver a idade avancada coin sentido de vida. 0 homem em 

geral se preocupa mais com o sucesso financeiro, politico e social, tornando-se ocioso na 

velhice e com dificuldades de dar um sentido para a vida. Ofelia avalia a educacdo para o 

mundo-da-vida necessaria para todos, sendo o universo de interesses do sistema insuficiente 

para o desenvolvimento. Entende como importante as aprendizagens associadas ao mundo-

da-vida, sendo vitais para a liberdade no desenvolvimento. 

Herbeni completa o pensamento de Ofelia, dizendo que é importante que as 

instituiceies se abram para o envelhecimento, obtendo, em seu ingresso, o apoio da familia. 

Zaida avanca mais quando analisa a necessidade de as empresas descobrirem que e 

importante manter pessoas experientes em seus quadros, pois etas tem, em geral, 

contribuicao a dar, inclusive na formacao dos que estao iniciando. 

Alice, mais enfatica, concebe que os mais velhos devem prosseguir com a certeza 

de que, coin paixao pelo que fazem, conseguirao sentir o quanto stio ateis a si e 

sociedade. Se acreditarem no fib imagincirio do ouvido a palavra, serao eles fonte de 

it formacao construtora. Argument a: E pela atividade que (a pessoa) preenche a existencia 

na terra.• E pelo trabalho que constroi a sua historia. E pela materialidade do seu ser 

laborioso e e pela alegria que consegue obter satisfacao e e muito remunerado em 

todos os sentidos, enriquecendo sua personalidade. Alice nao esgota o sentido na vida 

apenas numa insercao laboriosa. Conclui que pode existir uma reserva de chances para 

quem vive o verdadeiro amor... um olhar, um gesto carinhoso, uma palavra animadora 

sao centelhas que refazem energias ainda capazes de dar sentido a vida no 

envelhecimento. 
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Os proferimentos animados em torno do sentido na vida, entretanto, nao sao tao 

confortaveis quando revelam os litnites das construcoes historicas, esses ainda manifestam a 

perplexidade e a dificuldade em responder corn justica aos reclamos da expressividade. 

0 sentido de religiosidade tambem se traduz na consideracao dos mais velhos, uma 

especie de transcendencia ou comunhao que afasta a solidao e o medo do vazio existencial, 

concedendo o sentido Ultimo da vida e da morte. A religicto e sempre algo indispenscivel na 

vida do idoso, pois con fianca no futuro e certeza de continuacclo da vida 

(Herbeni). Tambern Alice percebe na religido um sentido para a vida, principalmente quando 

diminui o potencial fisico, citando para esclarecimento urn ditado popular de suas origens 

italianas: Ouando it corpo si frustra l'anima si justa. A fe parece ser urn corolario da 

solidariedade que concede transcendencia a individualidade. Acrescenta ela: Como a fe e 

fonte supridora sempre senti forcas para recomecar corn entusiasmo e ser elo resistente 

para enfrentar as dificuldades, sem temor. 

A fe parece livrar a pessoa do desespero diante das perdas e ameacas sentidas pelos 

velhos. Nesse caso, o sentido da vida preserva-se, mantendo-se a integridade. Tenho 

certeza, que o grande suporte de minha vida e a fe. Nas horas dificeis, pep a Ele que me 

de forca e coragem para enfrentar as dores e dificuldades que se apresentam (Olga). 

A fe, nos proferimentos, contribui para a manutencao de sentido mesmo apps a 

morte, juntando-se os elos de ligacao entre o passado e o futuro: 

Prendo-me aos elos do passado que ao presente, pouco a 
pouco, me trouxeram... como bravos que se fecham ao meu 
redor, na certeza de que um dia, como as folhas da cirvore, 
deixarei, sem magoa e sem tristezas - comeco de vital-la que 
a genre, como as folhas, tambem nasce, tambem cresce, tambem 
morre e urn dia volta a terra, afinal, em nova e excitante 
trajetoria (Herbeni). 

Diante do impasse da morte ou de perdas que rompem com a identidade, Herbeni e 

suas colegas buscam na fe o objeto que lhes evita a perda de continuidade. Isso a coerente 

corn o que Bianchi (1993) afirma: Nestas condicoes, manter urn .fluxo de investimento entre 

o Eu e um espaco fora do Eu, aparece, antes de ludo, como uma condicab "tecnica" 

indispenscivel para que seja garantida a manutencao de uma continuidade de sentido 

(p. 92). Ocorre, assim, uma substituicao sublimativa que permite manter uma continuidade 
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de natureza ideativa (Idem, p. 93). A fe, constituida como categoria existencial, aceita 

como verdade aprioristica para a manutencao do Eu, corn idealizaci5es que comungam coin 

outra realidade e que os salvam da limitacOes e do aniquilamento, faz parte da sua condicao 

humana, garantindo-lhes a integridade pessoal na solidariedade. Dessa maneira, é afastada a 

dissolucao do individuo, mantendo-se a unidade permanente de todas as coisas. 0 sentido 

do absoluto constitui-se em forca que anima e leva os mais velhos a manterem-se coesos em 

torno da vida, firmando esse sentido entre os seus. 

3 - DESVELANDO NOVAS CATEGORIAS EM TORNO DA IDENTIDADE 

As categorias substanciais sobre a identidade existencial sao tidas como aquelas que 

sac) retiradas da pr6pria andlise do corpo de proferimentos dos idosos e concedem-ihe maior 

clareza. Passam a se constituir, no testemunho de vida e nos textos opinativos, em unidades 

de entendimentos que aprimoram o universo das categorias referentes sobre a sabedoria, 

intimidade e sentido da vida, visibilizando melhor os seus contornos, associando-lhes 

conotaeoes singulares. 

3.1 - Desvelando categorias em tomb da sabedoria 

0 processo de andlise desenvolveu-se pela construed° de um quadro inicial corn 

proferimentos que sintetizam as categorias substanciais da sabedoria, revelando com clareza 

suas formas enriquecidas pela expressao dos idosos, sobre as quais se faz em seqtiencia, a 

andli se. 
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Quadro 6 - Sintese dos proferimentos sobre as categorias substanciais da identidade 

existential na terceira idade: a sabedoria 

A individualidade e a sabedoria 

Os valores e os conhecimentos se aprimoram de acordo com a caminhada de cada 
urn, de como resolveu e cresceu corn as adversidades que encontrou ern sua 
trajetoria. Sera sempre sabio o idoso que armazenar o resultado de sua 
trajetoria e souber usa-lo nos acontecimentos ou situac5es de seu 
(Ofelia) Cada idoso tem o seu tipo, a sua potencialidade, conforme as peculiaridades 
da vida que teve, conforme as oportunidades de aprender, de inventar e de manejar 
seus compromissos. (Herbeni). 

A Operacionalidade da sabedoria 

O idoso, pelo caminho andado, tern mais condicoes de classificar, compendiar e 
valorizar (Alice). Alem de aprender nos livros, ele aprendeu na vida e, por ter 
mais anos desta vida e mais vivencias das muitas coisas vistas e sentidas, ele 
obrigatoriamente tern mais experiencias e. em alguns sentidos, pode ser mais 
sabio do que os jovens e discernir melhor. (Herbeni) Como se fosse uma 
escola, amadurece; a pessoa ajusta seus concertos, tornando-se mais seletiva. Deixa 
de lado o banal e o superfluo com o surgimento de conhecimentos.(Ofelia) 

A Maturidade e a Sabedoria 

sim, urn precioso tempo de viver a vida na plenitude madura e usufruir de 
tudo corn serenidade e prazer. E tempo de observar e ver a beleza ao redor, 
tempo de repensar para viver com dignidade... as virtudes que o tempo nao 
apaga e nem envelhece, mas ern cada avanco de idade stio realcadas, retocadas 
pelo volume de experiencias acumuladas ao longo dos anos, dos muitos anos 
vividos... a alma e energia infinita e sempre e.stara em evoluceio. (Zaida) Nato 
que todas as coisas que presenciei ficaram guardadas na mente e tambem no 
coraccio (Herbeni). Estou aprendendo a apreciar o mais belo. Sou como uma 
vela acesa que clareia por todos os lados e eu a tenho como urn farol que 
me • guia em todas as horas no caminho da minha vida e deixo aqui o meu 
abraco corn urn grande sorriso para todos. (Rosa) 



203 

A individualidade e a sabedoria 

As observacOes das interlocutoras sao recorrentes em sua relacao com as afirmacOes 

teOricas sobre a individualidade da sabedoria. A capacidade de operar com qualidade sobre 

as diversas realidades e, particularmente, corn aquelas do mundo-da-vida nao é uma 

qualidade natural da velhice, mas uma qualidade que é conquistada pelo envelhecimento na 

medida em que o potencial for efetivamente desenvolvido. Os mais velhos se tornam sabios 

conforme as mediacoes sociais e culturais oferecidas durante o processo da vida. Os 

desafios, a solidariedade e a qualidade das operacoes mentais anteriores é que vao mediar a 

qualidade da sabedoria. Para que o saber no idoso seja fink de crescimento, e preciso 

desenvolver atividades de integracao social e de valorizacdo pessoal airaves de 

participaciio em propositos diversos (Alice). 

A Operacionalidade da sabedoria 

A sabedoria se caracteriza, na opiniao das interlocutoras, corn. o poder do 

pensamento em operar as diversas realidades em varios niveis intelectuais, pois as 

qualidades das experiencias mentais anteriores vao facilitando a interpretacao das realidades 

atuais e, mesmo a qualidade das operacOes abstratas pode avancar, uma vez que sejam 

mediadas pelas operacoes anteriores. A liberdade humana no piano intelectivo se torna 

maior uma vez que a experiencia das operackies afasta os limites da improvisacao. A 

sabedoria, como ja foi dito, pode ser entendida tambem como o ato de compendiar, isto é, 

de sintetizar respostas conscientes uma vez que a massa critica das aprendizagens faz corn 

que a inteligencia, com sua flexibilidade interpretativa, tenha o potencial de operar corn mais 

justeza sobre as exigencias do ambiente. A capacidade de operar sobre as realidades as 

quais the sao familiares compreende urn conjunto de experiencias pelas quais sao intuidas 

avaliacties precisas, podendo juntar-sea consulta de outras informacOes para adequar a 

resposta as exigencias solicitadas. A sabedoria, entretanto, nao significa necessariamente 

operar em niveis abstratos mas operar bem nos niveis de desenvolvimento intelectual 

conquistado. 
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A Maturidade e a Sabedoria 

A maturidade, a partir dos proferimentos dos mais velhos, compreende urn estado de 

desenvolvimento vigoroso e satisfatOrio. As formas ponderadas de lidar com as questoes 

das relacOes sociais e das relayaes afetivas e corn a interpretacoes dos acontecimentos a 

serem medidos para obtencao de uma adequada resposta sao temperadas por uma 

aprofundada compreensao das diversas necessidades a serem atendidas. A personalidade do 

idoso nao esta amadurecida pelo fato particular de ele ter envelhecido mas, pelo 

envelhecimento, ele adquire solidariedade corn a vida e, em sua relacao, poder deixar de 
lado o que nao é pertinente. Parece existir urn equilibrio maior entre as coisas da paixao e 

da razao, entre os apelos aparentes e os apelos mais consistentes. A moderacao dada pela 

reflexao e pela mediacao de valores justificados pode ser uma conquista dos mais velhos. E 

o que diz Rosa: estou mais amadurecida, mais calma para fazer o que tenho de fazer e o 

mais importante: estou abrindo um pouco mais os meus olhos neste horizonte infinito de 

Deus. 

3.2 - Desvelando categorias em torno da intimidade 

Como anteriormente se fez, apresenta -se um quadro inicial que sintetiza as 

categorias que consubstanciam a intimidade, revelando corn clareza suas formas 

enriquecidas na expressao dos documentos proferidos pelos idosos, fazendo-se, a seguir, a 

analise do quadro. 
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Quadro 7 - Sintese dos proferimentos sobre as categorias substanciais da identidade 

existencial na terceira idade: a intimidade 

0 encantamento 

A intimidade em mim se revela ate numa migalha de pao quanto mais ao olhar uma 
estrela ou contemplar uma flor. Nem Palo dos meus sentimentos quando converso corn 
Deus ou quando olho para os meus. (Alice) 0 encantamento é observado na maioria 
dos proferimentos, seja quando expressam fatos, seja quando expressam ideias que 
dizem respeito a existencia que conduzem. 

A densidade e a simplicidade 

A vida dos mais velhos, dependendo das oportunidades, faz corn que tenham brilho 
nos olhos.(Alice) Ser velho e ter acompanhado, dia apps dia, a vida. Ser velho e 
sentir vontade de dobrar os joelhos e agradecer. (Herbeni) 

A valorizacio da vida 

Gosto daqui e tenho ainda muitas metas a cumprir: coisas para comecar, projetos 
para terminar. Areio tenho pressa mesmo, e espero que ainda tenha a felicidade de 
ficar por aqui, mesmo que esclerosada, curvadinha e enrugada.(Herbeni) Lembro dos 
meus cinqiienta e nove para a passagem dos sessenta. Bern cedo levantei-me e dei 
corn a cara no espelho. Quase me assustei. Foi entao que eu vi as duas imagens: uma 
se despedindo e a outra que vinha chegando... Veio a minha vizinha e perguntou-me: 

Oue alegria e essa tao cedo assim? 

E que estou abrindo os olhos. (Rosa) 

0 encantamento 

Esta categoria de desenvolvimento perpassa todo o corpo analitico, mas de modo 

especial, recebe seu destaque na analise da intimidade. Os proferimentos, tanto nos 

testemunhos de vida como nos textos opinativos sobre a intimidade, revelam a alegria de 

viver como elemento indispensavel para o desenvolvimento na terceira idade. 

Particularmente Alice, Herbeni e Rosa testemunham o encantamento como elemento 

substancial para o desenvolvimento na terceira idade. 
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A fala de Alice resume essa caracteristica do encantamento conquistado, seja pelo 

sentido da solidariedade, seja pela sentido da religiosidade: A intimidade em mim se revela 

ate lima migalha de pao panto mais ao olhar uma estrela on contemplar uma floc. Nem 

falo dos mews sentimentos quando converso com Deus on quando olho para os meets. 

A intimidade traduz-se em encantamento quando os significados afetivos 

concentram-se ate em realidades cotidianas, tantas vezes tomadas com vitalidade afetiva. 

Esta categoria perpassa os textos e a exuberdncia dos sentimentos esta presa no cotidiano; 

parece possivel que esta seja conquistada pela presenca solidaria testemunhada por suas 

historias e manifesta como desejavel nos textos opinativos. 0 encantamento produzido por 

experiencias felizes faz com que a selecao de objetos possa estar suficientemente feita sem a 

necessidade recorrente de outras buscas. 

A densidade e a simplicidade da experiencia 

Estas duas categorias podem ser observadas na forma e no conteudo das expressOes 

das interlocutoras. Seja em ideias representativas da realidade concreta, seja em ideias 

abstratas, as autoras revelam-se capazes de sintetizar, indo diretamente aos aspectos 

significativos. A experiencia suscita a capacidade de abstrair os aspectos menos importantes 

do assunto a ser refletido ou da tarefa a ser realizada. A simplicidade das operacOes mentais 

assim se revela por causa de sua densidade, permitindo, conforme Bergson, uma liberdade 

maior no julgamento e na conducao das acOes. 

Ofefia resume o que suas colegas dizem em formas diferentes: 

0 conhecimento, a medida que se avanca na vida é como se fosse uma escola, 

amadurece, a pessoa ajusta setts conceitos, tornando-se mais seletiva. Deixa de lado o 

banal e o superfhto corn o surgimento de conhecimentos. Os valores e os conhecimentos se 

aprimoram de acordo com a caminhada de cada urn, de como resolveu e cresceu corn as 

adversidades que encontrou em sua trajetoria. Sera sempre sabio o idoso que armazenar o 

resultado de sua trajetoria e souber usa-lo nos acontecimentos ou situac5es de sett dia-a-

dia. 

As realidades anteriormente vivenciadas, perdendo sua singularidade, projetam-se 

nas operacoes afetivas e intelectuais realizadas atualmente, imprimindo nelas urn sentido 
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solidario a toda a existencia. 0 passado conquistado do se reduz ao tempo perdido mas 

sugere o sentido de liberdade na qualidade das experiencias. As afirmaceies dos mais velhos 

sugerem que eles tanto podem refletir no presente urn sentido de ternura intensa como o 

amargor ao considerarem que a vida psicolOgica tambem é um resultado de operacOes 

anteriores. Revela -se nisso a importancia da categoria das aprendizagens anteriores, a ser 

analisada adiante. 

A valorizacao da vida 

Nao importa qual a razao que se interpoe a valorizacao da vida. No dizer de Rosa: 

agora estou abrindo os olhos1  ou de Herbeni ; got() &qui e tenho muito metals a cumprir, 
percebe-se a finitude da vida e o apreco que se avoluma corn a velhice. Nao importa em que 

circunstancias ocorre a vida; importa vivo-la. Talvez a consciencia agucada em torno da 

fugacidade tome ainda mais forte o sentimento da valorizacao. Os cuidados, portanto, 

redobram e e compreensivel, a intensidade dos sentimentos. Os instantes nao podem ser 

perdidos, e os seus conteudos estao carregados de experiencias que concedem significados 

intensos as vivencias atuais. 

A valorizacao marca urn novo momento para a vida e suas possiveis metas. Disso 

resulta clara a importancia das mediacOes para a gestao social da velhice. Sem elas, a vida 

dos mais velhos se frustra, pois perde-se o conteudo sobre o qual pode ser depositada a 

experiencia acumulada, comprometendo-se a possibilidade da valorizacao. A valorizacao da 

vida fica tao somente permeada de recordaceies, perdendo-se a fluidez e a competencia do 

pensamento e da afetividade. Isto leva a se entender que a valorizacao é tambem uma 

conquista e dependente do significado que a vida possui a partir dos espacos sociais 

construidos para os mais velhos. 

3.3 - Desvelando categorias em torno do sentido na vida 

A revelacao das categorias foi realizada, como anteriormente, a partir de urn 

quadro que sintetiza as categorias pelos proferimentos, as quais consubstanciam o sentido 

na vida, revelando com clareza suas formas enriquecidas, realizando-se, a seguir, o seu 

aprofundamento. 
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Quadro 8 - Sintese dos proferimentos sobre as categorias substanciais da identidade 

existencial na terceira idade: o sentido na vida. 

A fe: um sentido absoluto na vida 

A religiao e sempre alga indispensavel na vida do idoso, pois da-lhe con fianca no 
futuro e certeza de continuacao da vida ( Herbeni). Como a fe e fonte supridora 
sempre senti forcas para recomecar corn entusiasmo e ser elo resistente para 
enfrentar as dificuldades, sem terror. (Alice) Tenho certeza que o grande suporte de 
minha vida e a fe. Nas horas dificeis, peso a Ele que me de forca e coragem para 
enfrentar as dores e dificuldades que se apresentam (Olga)....que a gente, como as 
folhas, tambem nasce, tambem cresce, tambem morre e um dia volta a terra, afinal 
em nova e excitante trajetoria. (Herbeni) 

Os lugares do sentido na vida: as instituicoes 

0 idoso aprende a dar alma e corpo aos seas sentimentos, reedificando sua 
cidadania, aprende a amar e corn isto carrega o perfume da eternidade; ai ele toma 
consclencia do potencial que possui..... os mais velhos devam prosseguir corn a 
certeza de que, corn paixelo pelo que fazem, conseguirao sentir o panto SC710 uteis a si 
e a sociedade.(Alice) 

0 sentido na vida: a construcao do potencial de desenvolvimento 

A Alta de projetos, de objetivo, de ideal traz a amargura de quern vive por viver e 
deixa o tempo passar, ntlo cumprindo a linha da vida do nascimento ao morrer. 
(Zaicia) atrofiam sua memoria e inteligencia, pois e a epoca em que a sensibilidade e 
a ternura estilo desenvolvidas em todas os sentidos. Nao ha limite de desenvolvimento 
no ser humano . (Ofelia) 

O sentido na vida: produzindo a auto -realizacio 

E pela atividade que (a pessoa) preenche a existencia na terra. E pelo trabalho 
que constroi a sua historia. E pela materialidade do seu ser laborioso e e pela 
alegria que consegue obter satisfacao e e muito remunerado em todos os sentidos, 
enriquecendo sua personalidade.... para quern vive o verdadeiro amor... um olhar. 
um  gesto carinhoso, uma palavra animadora sao centelhas que refazem energias 
ainda capazes de dar sentido a vida no envelhecimento. (Alice) E nesta explosdo 
de letras e palavras eu, escrevendo, sou feliz, pois parte de mim mesma aventura-se 
por outros lugares, perseguindo outras experiencias, vivendo uma vida maior. 
mats rica e mats abrangente, alargando mais horizontes...( Herbeni) 
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A analise a realizada seguindo-se os procedimentos que foram utilizados nas 

categorias anteriores. A categoria da fe, entretanto, jd foi suficientemente analisada 

anteriormente, sendo aqui apenas reforcada a superacao do sentimento de finitude que se 

aprofunda na velhice. 

A fe: um sentido absoluto na vida 

A religieto e sempre algo indispenscivel na vida do idoso, pois da-lhe con fianca no 

futuro e certeza de continuacclo da vida (Herbeni). 0 testemunho é suficientemente 

esclarecedor sobre a necessidade da fe avaliada como sentido na vida dos mais 

velhos. E como urn pano de fundo luminoso que, em Ultima analise, serve para afastar a 

angustia do limite existencial. Pode-se dizer que a fe preside como garantia de urn 

significado absoluto, preexistindo aos sentidos passageiros que a cultura e a historia 

possam oferecer. 

Os lugares do sentido na vida: as instituicoes 

Os textos das autoras revelam-se esclarecedores sobre a importancia da presenca 

dos mais velhos nas instituicOes e ai cumprindo papeis significativos pelos quais possam 

ser reconhecidas. Perpassa pelos textos a necessidade da presenca em instituicOes. Em 

diversos proferimentos, é revelada a satisfacao de pertencer ao Creati (Centro Regional 

de Estudos e Atividades para a Terceira Idade/UPF), onde renovaram suas atividades 

coletivas e desenvolvem sua insercao social. 0 sentido na vida revela-se na conspiracao 

conjunta entre os idosos e as instituicoes. Faltando a densidade do espaco social 

manifesta-se a queixa sobre a frustracao que afeta aos mais velhos. A falta de costumes na 

construcao da identidade na velhice parece ser o motivo fundamental das instituicOes nao 

terem espacos para encaminhar corn naturalidade o potencial concedido pela sabedoria e a 

intimidade. 
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0 sentido na vida: a construcio do potencial de desenvolvimento 

Nao ha limite de desenvolvimento no ser humano (Ofelia). 0 proferimento revela a 

confianca da interlocutora sobre a modificabilidade do desenvolvimento. E revelada, por 

conseguinte, a capacidade de expansao do potencial humano a partir das construcOes 

historicas oportunizadas na sociedade. 0 sentido na vida em forma de projetos concede 

contornos a personalidade, fazendo com que se manifestem niveis diferenciados de 

qualidade pessoal; confirma-se o que foi teoricamente proposto por Vygotsky. Suas 

investigacoes induzem para as possibilidades de se afastar a violencia histOrica e de criar-se 

um novo espaco social para a preservacao do direito humano da insercao social. A primeira 

questao, portanto, esta em compreender que o envelhecimento nao é fator de impedimento 

na tarefa de promocao do desenvolvimento. 0 que se pretende é construir a identidade 

humana corn as caracteristicas especificas de cada faixa etaria. A questao, assim, nao é de se 

perguntar se o idoso ja atingiu a maturidade ou se ja cumpriu sua tarefa social: a questao e 

de se pergzintar qual e a sua pr6xima etapa de desenvolvimento. 

0 sentido na vida: produzindo a auto-realizacao 

As interlocutoras apontam para urn qualificado nivel de satisfacao a medida que os 

mais velhos encontrarem urn sentido na vida. 

Diversas sao as palavras e expresseies para demonstrar a auto-realizacao que se 

promove nos mais velhos a medida que encontram urn destino social a cumprir. As palavras 

alegria e satisfacao e as expressoes centelhas que refazem energias e coracao repleto de 

felicidade expressam o quanto as motivacOes dadas pelas tarefas a cumprir podem agradar 

e contribuir para a plenificacao dos mais velhos. 

Herbeni elucida concreta e simbolicamente o significado da presenca efetiva dos 

mais velhos na realizacao de atividades expressivas e que concedem expressividade: E o 

papel na minha frente nao ester mars vazio e eu estou mais realizada, corn men coracao 

repleto de felicidade e minhas moos continuando a criar frases, corn palavras e letras e 

um 
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3.4 - Desvelando categorias comuns a sabedoria, intimidade e sentido na vida 

A seguir sAo consideradas as categorias substanciais que emergiram dos 

proferimentos dos idosos, ampliando-se o sentido do discurso referente aquelas que sao 

comuns, a sabedoria, a intimidade e ao sentido na vida. 

Quadro 9 - Sintese dos proferimentos sobre as categorias substanciais comuns a identidade 

existencial na terceira idade: a solidariedade da vida anterior, as aprendizagens 

e o protesto. 

A solidariedade durante o ciclo de vida anterior 

Assim que todos os atributos e homenagens como reconhecimento, nao pertencem so a mim 
mas a minha familia sempre disponivel e a toda a comunidade. A maior obra da 
humanidade e a promocao humana e eu acrescento: A gente so se promove, promovendo 
(Alice). Ao semear semente boa sempre se colhe bons frutos e estou colhendo lindos e 

gostosos como uma !nava madura e corn muito perfume (Rosa)...um cotidiano ocioso relega 
o ser humano a condieao de ninguem (Zaida) 

As aprendizagens anteriores ao envelhecimento: uma categoria condicionadora 

Nossa geraeao nao recebeu a ateneao necessaria ou nao quis conhecer sobre o 
envelhecimento. Mas, como mudar, agora, que conhecemos melhor nossas deficiencias? 
Penso que deve comeear muito cedo, ainda em casa e nas escolas primarias (Conrado). 
Para nos os idosos nab existe um so padrao de comportamento, mas diversos... dependendo 
da abertura que encontramos em nossos caminhos e do esforco que empreendemos 
(Herbeni). Como nao acompanhou as mudaneas do mundo, tudo o intimida. Parou no 
espaeo e, embora hicido, sua situae& passa a ser regressiva (Alice). 

0 chamado para a emancipacao: o protesto presente nas categorias referentes. 

Para a construe& de uma mudanea em relay& a velhice, ha necessidade de uma profunda 
conscientizae& ao longo de geraeoes. Descriminado e corn sentimento de perda, de status e 
de referencia...corn° os direitos est& sempre no fundo da gaveta o idoso da sempre corn o 
nariz na porta e nao poucas vezes tomba na fila de espera (Alice). Ha idosos que, tendo 
perdido seus companheiros de vida, tendo falta de recursos, precisam viver corn outros 
familiares onde scio isolados como se fossem um traste sem valor... (Herbeni). Eles se 
limitam corn,  medo do que o outro possa dizer deles, principalmente no campo da 
intimidade. E o arraigamento de uma cultura que domina seu subconsciente...(Ofelia). E 
pena que o homem nao acredita na terceira idade. Ha pouco se aposentou e vive sentado na 
praea e diz para o amigo: `ainda bem que agora posso fumar o meu cigarro e meu charuto 
bem descansado' (Rosa). 
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A solidariedade durante o ciclo de vida anterior 

Paul Arthur Schilpp reconhece que a principal condicao para que se alcance um 

envelhecimento sadio é ter a sorte da solidariedade. 0 equilibrio do desenvolvimento parece 

acontecer diante do fato de a pessoa nao poder ter queixas profundas da falta de 

solidariedade; ao contrario, é essa que permite a sensacao de ter valido a pena envelhecer 

e estar, corn os outros, diante da vida. E esse o entendimento do autor referido quando 

diz: 

Estou em harmonia com que Einstein afirmou: Estamos aqui 
por causa de outros homens - acima de tudo por causa 
daqueles de cujo sorriso e bem-estar depende nossa felicidade 
e tambem por causa de inzimeras criaturas desconhecidas a 
cujo destino estamos ligados por lacos de simpatia. Muitas 
vezes por dia percebo o quanto minha vida interior e exterior 
baseia-se no trabalho de meus semelhantes, vivos e mortos, e o 
quanto devo esforcar-me a fim de retribuir tudo que recebi 
(Berman, p.294). 

Alice concorda corn essa afirmacao, dizendo: Assim que todos os atributos e 

homenagens como reconhecimento nab pertencem so a mim, mas a minha familia, sempre 

disponivel, e a toda a comunidade. Avanca, quando diz, corn Einstein tambem, que o 

beneficio recebido dos socios deve ser reciproco: A maior obra da humanidade e a 

promoccro humana. E eu acrescento: A gente so se promove, promovendo. 

Em todos os testemunhos de vida, as alunas do Creati apontam como necessaria a 

solidariedade nas relaceies anteriores. Iniciam seus proferimentos dizendo quais foram seus 

compromissos corn a vida, mesmo que esses pudessem evidenciar exigencias dramaticas, 

como e o caso de Rosa, ou doacao extrema em servicos, como é caso de Alice. A ideia de 

generatividade proposta por Erikson (1970) coincide corn o enfoque dado pelos 

testemunhos, mudando-se apenas as formas de sua expressao. A generatividade, enttio, e 

em essencia a preocupaceio por proteger e guiar a nova geraciio, mesmo que haja 

individuos que ciao aplicam este impulso a sua propria descendencia (p. 240). Corn o 

advento da velhice, entaio, gera -se um sentido de integridade que se afirma no sujeito pela 

auto-avaliacao, na qual se percebe como autor soliciario de uma historia marcada de 
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interesses e esforcos sociais coletivos. Na proposta do autor, o esforco social na dire* 

dos outros deve ser realizado para que, na fase da velhice, possa haver integridade do eu, 

como resultado de uma experiencia humana fortificada para alem dos seus proprios limites. 

Essa tambem é a percepcao de Ligia Py (1996) ao falar sobre o sentido da solidariedade 

como determinante de realizacao das pessoas mais velhas, dizendo que etas necessitam de 

algo que dota sua existencia de um sentido e as impulsiona na direglo do outro, 

fazendo-as incluirem-se no pensamento coletivo (p. 17). 

As autoras dos testemunhos sao mais radicais quando apontam para a necessidade 

de aciimulos de aprendizagens solidarias corn o mundo-da-vida, denunciando os limites da 

preocupacao da razao quando objetivada apenas na producao. 

As aprendizagens anteriores ao envelhecimento: uma categoria condicionadora 

Assim como Habermas aponta para a possibilidade de aprendizagens construidas em 

discursos emancipadores e o maleficio das aprendizagens meramente instrumentais, assim 

tambem as autoras dos testemunhos do presente discurso apontam os limites das 

aprendizagens instrumentais acumuladas e a forca de seu condicionamento na construcao do 

envelhecimento. 

Conrado inicia o seu texto sobre a necessidade de aprendizagens anteriores ao dizer 

que nossa geracao tick recebeu a atenceio necessciria ou tido quis conhecer sobre o 

envelhecimento. Mas, como mudar, agora, que conhecemos melhor nossas deficiencias?- 

Pens° que deve comecar muito cedo, ainda em casa e nas escolas primcirias. 

Conrado avalia, convictamente, que o discurso educacional resulta em possibilidade 

de desenvolvimentos diferenciais. Herbeni confirma o que é proposto: Para nos, os idosos, 

100 existe um so padreio de comportamento, mas diversos... dependendo da abertura que 

encontramos em nossos caminhos e do esforco que empreetzdemos 

Os autores dos textos entendem que a educacao formal e informal é responsavel por 

uma construed° definidora das formas de fazer emergir o envelhecimento; o que propoem, 

entao, é que a vida e sua expressividade podem constituir-se em razao de mudanca 

curricular. Pretendem por em primeiro piano aquilo que é politicamente desconsiderado, 

suscitando um movimento de resistencia a colonizacao do mundo-da-vida, ressaltando 
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aqueles aspectos que venham por em relevo os objetivos e as experiencias que promovem a 

qualidade de vida para todas as geracOes e para todas as classes sociais. 

Naturalmente, a mudanca que apresentam possui exigencias de conhecimentos e de 

estrategias a serem apresentadas aos professores para que, uma vez motivados, consigam 

por em evidencia a possibilidade da extensao qualificada da vida. 0 que Conrado afirma 

pode ser proposto da seguinte maneira: a experiencia curricular é efetivamente produzida 

pelas experiencias do ambiente escolar, o que acontece pela vontade e motivacao de 

professores e alunos em alcancarem aprendizagens correspondentes as novas exigencias 

conscientemente assumidas. Isso equivale a que os alunos e professores devam estar 

atraidos e instrumentalizados para tomar conta de conceitos e habitos que expressem o 

novo projeto pedagogico, qual seja o de entender o processo do envelhecimento 

qualificado, a ampliacao da vida e os meios de produzir os recursos para levar adiante a 

realizacao humana em todo o ciclo de vida. 

A proposta das autoras dos textos é de se Or em relevo aqueles conhecimentos que 

possam promover comportamentos em relacao a qualidade de vida. A escola e, nela, o 

professor, advertidos pelas limitacties da logica da razao instrumental, podem organizar 

experiencias mediadoras entre o mundo dos sistemas da economia e da politica e o mundo-

da-vida. Apontam, particularmente em seus textos, para as aprendizagens constituidas e 

constituidoras da construcao limitada da masculinidade e seus reflexos no envelhecimento. 

As criticas apontadas pelas autoras, se hoje nao se ajustam mais tao radicalmente as 

fronteiras entre a masculinidade e a feminilidade, procedem uma vez que a orientacdo da 

educacao formal e informal continua a contemplar, agora para todos, a ordem disciplinar 

voltada para o sucesso e para as finalidades produtivas. Alice condensa o pensamento de 

todos os autores: 

Enid°, nascido o filho homem, ja the era predestinado ser urn 
patriarca. 0 machismo, por indueeio, uma outorga; a 
megamania de ideias dominantes( com as devidas imposicoes) 
robustecia-lhe o temperamento, criando-lhe uma personalidade 
inflexivel. Ter era meta linica; o estrelismo, sua ambled°. 0 
melhor em tudo, sem medic as conseqiiencias, as vezes, como 
Bever a cumprir. Esqueciam das orientacoes e cuidados 
especiais e permanentes que a vida oferece como um conjunto 
de meios e recursos que, armazenados, sao forca vital, lido 
so na juventude, na idade adulta, mas, principalmente, na 
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velhice. Esqueciam que o hoje, principalmente na formacab 
do homem, e fermento para o amanha. Como para quem nao 
semeia nao ha colheita, sem prover, prever e coexistir os 
talentos que Deus the den foram se enterrando, sem nada on 
pouco ficar para uma velhice bem vivida. Iludido pela 
aposentadoria, passa a ser urn excluido e, abracado a uma 
saudade despida de valores, sente-se amordacado pela solidao: 
como eleniento social, urn excluido; como pal ou avO, um 
ausente, isolado de ludo o que ajudou construir. Como nao 
acompanhou as mudancas do mundo, ludo o intimida. Parou 
no espaco e, embora hicido, sua situacao passa a ser 
regressiva. 

Ao menos tres questOes sao postas pela autora do texto ao analisar o 

envelhecimento masculino. Apresenta, em sua opiniao, a construcao dos principios da 

educacao masculina dentro dos parametros da rigidez de carater, os quais nao permitem o 

desenvolvimento da sensibilidade, nem os cuidados pelo mundo-da-vida. A ele compete o 

sucesso na producao e isso ficou mais evidente na educacao do homem imigrante que 

estava sem protecao politica. Praticamente cabiam somente a ele as garantias da 

sobrevivencia; dai o recrudescimento das exigencias e das expectativas sociais em torno do 

homem como o provedor da familia e das instituiciies comunitarias. Sobre essa questa°, 

afirma Ofelia: A vida do homem dessa geracclo (da sua) nao evoluiu muito. Continuaram 

machistas, cheios de preconceitos, sempre tendo mais direitos que as mulheres, e tudo lhes 

era permitido. Zaida tambem analisa a questa°, considerando, porem, a austeridade da 

educacao masculina no que se refere aos sentimentos: 0 homem, desde a infcincia, sofre 

uma especie de censura social que interfere em sua afetividade, atuando como agente 

repressor de suas emocOes: o homem nab dew chorar, o homem tem que resistir a dor, 

nao pode desvendar seus sentimentos. Homem nao realiza certas atividades (privativas da 

mulher), especialmente atividades domesticas. 

A segunda questa° apontada pela autora diz respeito ao grau de rigidez de praticas 

culturais relacionadas a vida. 0 sistema exigia do homem uma entrega absoluta as questhes 

de provedoria e os cuidados pessoais relegados e, pelo relato, desprezados. A terceira ideia 

incide sobre o descaso social do provedor no advento do envelhecimento. Mao mais 

necessario na provedoria das instituicaes e carente de recursos internos para a ocupacao do 

tempo livre, ou ele investe sobre suas memorias, ou sobra-Ihe a depressao; viveu 

estoicamente e o sofrimento nao the causou temor. 0 homem quer safide, mas nao acredita 
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em projilaxia (Alice). Isso tambem é observado por Ofelia: 0 homem, raramente procura 

um urologista. A maioria nem sabe que o sexo forte tambem tern seu chmaterio, que 

tambem afeta seu psiquismo e metabolismo, seu comportamento, sua maneira de ser e de 

agir. 

A formacao voltada para o poder e a producao deixa seus resultados inscritos no 

coracao, na mente e no corpo daqueles que sofrem a modelacao. Isso é percebido 

claramente pelas alunas do Creati ao detectarem as formas finais da construcao da 

masculinidade. Zaida faz as seguintes observacOes nos resultados finais da educacao para a 

masculinidade: 

Inegavelmente, o envelhecimento do homem e da mulher se 
processa de maneira diferenciada. Ocorre por circunstcincias 
ligadas a natureza das atividades exercidas, por fatores de 
ordem biologica e por determinantes culturais. E notorio que o 
homem erzvelhece mais cedo do que a mulher. Na realidade que 
nos cerca, 170 dia-a-dia, vamos encontrar o embasamento para 
tal afirmativa: 

- E comum... encontrarmos casais cujos maridos, 
alquebrados, apoiam-se em bengalas ou nos bravos da mulher 
para andar; 

- as estatisticas nos dab conta de um elevado mimero de 
mulheres vitivas e menor 'lament de homens vifivos; 

- muitas mulheres, sexagencirias ate, exercem atividades 
importantes em vcirios setores da atividade humana, apos a 
aposentadoria, especialmente como volutucirios no campo da 
assistencia social. Com  isso, permanecem ativas, vivas, 
atuantes, otimistas, sem tempo para pensar em si mesmas e nas 
dificuldades que a velhice traz. Os homerzs, em geral, com a 
aposentadoria, preferem ficar em casa, alegando o direito ao 
descanso apos anos de trabalho. A falta de objetivos e a vida 
sedentciria, torna-os tristes, ranzinzas e pessimistas, corn 
grandes prejuizos a swide. 

- 0 homem, fruto de uma sociedade machista, acha que 
"essas coisas" (todos os cuidados corn o corpo) seio so para as 
mulheres, descuidando-se de sua aparencia, cai no desleixo, 
parecendo sempre mais velho; 

- a natureza das atividades exercidas pelo homem, 
exigindo mais form fisica e exposivab as intemperies geram 
desgaste e apressam o envelhecimento. 
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Ofelia tambem aponta para o esvaziamento do sentido na vida, uma vez que nao 

existem internalizacOes capazes de fazer o homem inclinar-se para direcoes mais densas de 

significado apas a aposentadoria: Vidas fiiteis e vazias, sem crescimento cultural, sem um 

projeto de envelhecimento. Sao villas estagnadas mediocres, revoltados. 

Conrado, alem de analisar os varios medos masculinos que incidem sobre o advento 

do envelhecimento em funcao de suas aprendizagens anteriores, comenta sobre ... a 

gabolice quanto as conquistas junto as mulheres; retrospect° do 'tempo born da vida'; 

evita a culpa de nao ter estudadoiaprendido/usado chances de melhorar a 

vida'conhecimentosIsaber; larnenta a falta de companhia: as vexes, comp a beberjogar. 

Se e urn meio de o tempo', tambem cria novos caminhos para a 

depressawcaidwdesgostos. 

0 chamado para a emancipacao: o protesto presente nas categorias referentes 

Se é verdade, conforme Zaida, que o mais velho pode versar sobre a vida em 

palavras, vejo refletido, no espelho da minha alma, ganhos de vida, muitas poupancas, 

bens espirituais, valores que o tempo 1112-0 apaga e nem envelhecem, nao pode ser negado 

um ser que ainda nao se completou ou porque os discursos foram ou sao frustrantes, 

oprimindo desejos ainda nao narrados pela historia, ou porque, diante do desconhecido, nao 

se fez ainda o conhecimento necessario. 

Entende-se que a reflexao critica sobre as dores e impedimentos dos desejos 

humanos revelados entre linhas ou palavras nao é o remedio suficiente, mas pode ser o 

primeiro passo para os velhos e a comunidade tomarem consciencia, aliviarem-se e 

decidirem sobre seus caminhos emancipadores. Isso esta de acordo corn o que ja foi dito: 

Neste sentido, a ciencia social critica ministra O tipo de entendimento auto-reflexivo, 

mediante O qual os individuos explicarao as rathes de suas frustracaes sob as quais 

atuam e serao sugeridas as awes necessarias para eliminar as fontes de seus carecirnentos 

(Can e Kemmis, 1988, p. 149). 

0 sofrimento dos mais velhos nao reside absolutamente em sua vontade, mas na 

vontade politica de uma cultura que constrOi contornos humanos submissos a interesses da 

colonizacao do mundo-da-vida. Por certo, a vida dos mais velhos esta capturada nos 
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entendimentos e no poder restrito de suas rein -6es estabelecidas dentro de um quadro de 

exclusao. As narrativas culturais a respeito de sua insercao social impedem que se 

aproximem de formas vitalizadoras de realizacao. Pesa-lhes sobre os ombros, mais que os 

anos, a inaptidao forjada sobre o pensar, o amar e o fazer na qual sao aprisionados e ai se 

constrangem, como se fossem naturais o seu desligamento e a ausencia de objetos de 

paixdo. E uma especie de tecido invisivel que amarra o ser, impedindo-o de estender seus 

anos e de qualifica-los. 0 casulo imaginario limita a sua forma; os lacos estreitados revelam 

a base do sofrimento dos mais velhos. Ainda, muitas vezes, se inter* a culpa sobre o 

limite construido. Nao havendo clareza e valor sobre o destino social dos mais velhos é lhes 

atribuida culpa pela forma desorientada de se comportarem. 

Corn Alice, inicia-se a analise dessa dor da obscuridade cultural e social em torno da 

velhice. Para a construccio de uma mudanca em relacab a velhice, ha necessidade de uma 

profiinda conscientizaca o ao longo de geracoes. A situaceio de hoje tern raizes muito 

profinzdas. Alice continua apontando para as razOes da dor quando revela o seu 

entendimento sobre a construcao da velhice. Apresenta sua insatisfacdo nos procedimentos 

destituidos de cuidados. Indica a aposentadoria precoce como urn instrumento legal que 

inibe a continuidade de participacao social: para muitos, ja no decurso da segunda idade da 

vida adulta, o que trouxe consequencias funestas: inativo, inatil, quando ainda sentia 

capacidade fisica e psicologica. Descriminado e corn sentiment° de perda, de status e de 

referencia... como os direitos estab sempre no fund° da gaveta o idoso da sempre corn o 

nariz na porta e nab poucas vezes tomba na fila de espera. 

A intervencdo de Herbeni da continuidade a verbalizacao sobre os vicios historicos: 

Ha idosos que, tendo perdido seus companheiros de vida, tendo falta de recursos, 

precisam viver corn outros familiares onde sao isolados como se fossem urn traste sem 

valor. Na avaliacao de Herbeni, a situacao de perdas que nao sao reparadas e a ausencia de 

urn fluxo continuo de relacoes satisfatorias tornam o idoso timid°, indeciso e inseguro; 

outras vezes, e revoltado e agressivo, reclamando contra tudo e contra todos pelas faltas e 

perdas que sofreu. A maior dor reclamada reside no estreitamento ou na ausencia de 

instituicoes capazes de mediar uma presenca humana expressiva pela qual os mais velhos 

possam investir com reciprocidade de resultados. 

Ofelia acrescenta as dores anunciadas a passividade dos velhos em dirigirem-se 

segundo a vontade social, deixando de tomar decisoes por causa de preconceitos. Eles se 
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limitam corn medo do que o outro possa dizer deles, principalmente no campo da 

intirnidade. E o arraigamento de uma cultura que domina seu subconsciente... Dizem que 

nao querem aprender mais nada e que jet adquiriram os conhecimentos necesscirios. Com  

esta mentalidade castram suas potencialidades 

As autoras apresentam o quadro de dor e nele é percebida a deterioracao psicolOgica 

diante das limitacoes culturais e sociais, comprometendo-se a expressividade. As 

aprendizagens acumuladas apresentam-se como importantes apenas pelo uso, mas lhes falta 

espaco para sua revelacao. As convencOes ainda nao estao acostumadas a urn tempo que 

apresenta uma nova condi* humana: a face longeva das populacoes. 

Quando analisam a agressividade da cultura, a mulher ainda capturada pela 

dominacao masculina e o afastamento do homem em relacao ao mundo-da-vida, consolam-

se porque sentem que as fronteiras da educacao masculina e feminina estao sendo 

desmanchadas. Hoje ela nao ester somente dentro do lar e ele nao marca sua vida so fora 

deste. Nessas circunstancias, o jovem de hoje terci mais alternativas (Alice). 

0 descanso masculino é visto por Rosa como um descaso. E pena que o homem 

nab acredita na terceira idade. Ha pouco se aposentou e vive sentado na praca e diz para 

o amigo: `ainda bem que agora posso fumar o meu cigarro e men charuto bem 

descansado'. 

Todas as autoras reconhecem a crise emergente no envelhecimento. Nero sac) 

ingenuas as suas observacOes; sao objetivas enquanto coincidem com afirmacOes teoricas e 

estao de acordo umas corn as outras. Elas confessam suas vidas como interessantes porque 

sao participantes, mas percebem que as instituicoes sao incipientes no apoio a construcao da 

identidade. Manifestam o estranhamento em torno do seu envelhecimento e apelam para sua 

visibilidade mais expressiva, trazendo em conta sua vitalidade psicolOgica e seu desejo de 

encontrar urn fazer respeitavel corn o qual possam aplicar sua sabedoria e sua intimidade. 

Os seus proferimentos apelam para urn discurso a ser inscrito no entendimento e nos 

costumes de suas comunidades. 

Diversos sao os proferimentos de protestos velada ou explicitamente pronunciados 

pelos idosos: queixas sucessivas sao postas entre linhas ao perceberem que foram inscritas 

em seus corpos e em suas mentes hmitacOes biopsicossociais. Suas dores se revelam nas 

limitacOes presentes; dores nao menos pronunciadas sao denunciadas por todas nas formas 
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ausentes ou limitadas de a sociedade encaminhar projetos que ainda nao conferem suficiente 

reconhecimento. Ha reclamos de justica que apelam para estrategias culturais e sociais 

emancipadoras de mitos e soficitacOes de conhecimentos ainda nao conhecidos para a vida 

que se instala como novidade, nao somente com a funcao de esclarecer sobre o novo perfil 

demografico, mas como a funcao de produzir um novo perfil existencial para o individuo 

que envelhece. 

Quadro 10 - Sintese da analise sobre as categorias referentes: 

REFERENTES SUBSTANCIAIS 

A sabedoria A individualidade e a sabedoria 

A operacionalidade da sabedoria 

A maturidade e a sabedoria 

A intimidade 

O encantamento 

A densidade e a simplicidade 

A valorizacdo da vida 

0 sentido na vida 

A fe: urn sentido absoluto na vida 

Os lugares do sentido na vida: as instituicoes 

O sentido na vida: a construcao do potencial de 
desenvolvimento 

0 sentido na vida: produzindo a auto-realizacao 

Categorias comuns as referentes A solidariedade durante o ciclo de vida anterior 

As aprendizagens anteriores ao enveihecimento: 
uma categoria condicionadora 

O chamado para a emancipacao: o protesto 
presente nas categorias referentes. 
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Ao final do capitulo quinto, tornaram-se visiveis algumas categorias que revelam a 

identidade humana a ser conquistada. A performance comunicativa da investigacao indicou 

um carninho para uma condicao humana corn possiveis potenciais a serem revelados. A 

verdade sobre o ser humano que envelhece nao residiu dentro das pessoas, mas entre as 

pessoas que realizaram um discurso solidario. A investigacao comunicativa propos que a 

construcao da identidade pode ser viabilizada em entendimentos, revelando, na pratica, o 

paradigma da linguagem solidaria como instrumento de construcao de urn processo de 

expansao seja para o corpo, para as virtudes psicologicas e para o destino social dos mais 

velhos. 

0 discurso realizado corn base nos testemunhos e nos textos opinativos revelou a 

existencia de verdades provisorias, mas legitimas, de conterlidos humanos que apelarn para 

a expressividade a ser construida em interaedo corn instituicOes mediadoras. 

As categorias referentes da sabedoria, intimidade e sentido na vida foram firmadas 

na conversacdo dos mais velhos, produzindo efeitos esclarecedores pela andlise das 

categorias substanciais no discurso. 0 que antes fora apenas pronunciado em discurso 

advocatorio corn autores tornou-se efetivamente visivel na linguagem dos mais velhos. As 

categorias referentes da sabedoria, intimidade e sentido na vida tornaram-se mais precisas e 

substancialmente legitimas pela revelaedo das categorias resumidas pelo Quadro 10. A 

andlise das categorias revelou as possibilidades sociais, culturais e pessoais das quais pode 

resultar uma gestdo social da velhice corn maior expressividade para as comunidades e para 

os individuos. Isso revela, na pratica, que a identidade, o conhecimento e a justica se 

realizam como fruto do dialog° aberto entre as pessoas ao tratarem de si mesmas num 

determinado contexto historic°. 0 tecido da identidade necessita, portanto, de flexibilidade 

cultural e social durante a vida e o potencial de desenvolvimento a ser revelado na velhice 

pressupOe mediaeOes para a sua construed°. As categorias podem ser construidas a ponto 

de afastar a debilidade pessoal, podem ter diversos entendimentos mas, em todas as formas 

de se apresentar, revelam a necessidade humana de vinculaelfies corn realidades vigorosas 

fora do eu. 

Os proferimentos dos mais velhos revelam ainda as frustraceies provocadas pelas 

exigencias implicadas na linguagem cotidiana e historicamente reproduzidas. Os 

proferimentos dos mais velhos reclamam uma permanente critica sobre os aprisionamentos 
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convencionais nem sempre condizentes com seus desejos; solicitam a emancipacao por meio 

de novos entendimentos. 

Ao final do processo analitico, pode-se dizer que surgiram categorias substanciais 

as quais emanaram do processo da investigacao pratica corn base nos textos produzidos. 

Essas categorias sao veiculadoras de sentido especifico a respeito da identidade existencial 

para os interlocutores da investigacao. 

Em tudo se estabelece a relevancia das mediacOes. No capitulo seguinte, tern-se 

como finalidade identificar as categorias mediadoras da identidade existencial da terceira 

idade a partir do Estado e da universidade. 



CAPITULO VII 

0 ESTADO E A UNIVERSIDADE: MEDIAOES PARA 
A IDENTIDADE EXISTENCIAL NA TERCEIRA IDADE: 

ESTUDO ANALITICO COM BASE EM PROFERIMENTOS 
DE GERONTOLOGOS 

0 objetivo deste capitulo é revelar as categorias mediadoras do desenvolvimento da 

identidade existencial do Estado e da universidade face ao envelhecimento e a velhice, por 

meio da analise de um corpus documental escrito por profissionais da area de gerontologia. 

Nao se pretende esgotar as categorias, mas ressaltar aquelas que representam os 

conhecimentos contextualizados manifestos nos entendimentos de tress profissionais 

experimentados e considerados suficientes, porque traduzem o pensar socioistorico de seu 

tempo. Mesmo assim, os escritos dos tress interlocutores sao cotejados com algumas fontes 

por eles indicadas. 

Fontes - Desde o inicio da investigacao, foi entendido como suficiente o corpo 

analitico de tress profissionais para servirem de interlocutores na mediacao da universidade e 

do Estado: os interlocutores sao os profissionais PI 8, professora do curso de mestrado e 

doutorado em Gerontologia na Universidade Estadual de Campinas, especialista e escritora 

em sua area; PII, professora dos cursos de pos-graduacao de Gerontologia e Geriatria de 

tress universidades do Rio Grande do Sul, membro do Conselho Estadual do Idoso e da 

Associacao Nacional de Gerontologia, especialista em politica nacional do idoso; PIII 

professora do mestrado e doutorado em enfermagem da Universidade Federal de Santa 

Catarina, pos-doutorado em Enfermagem Geriatrica. Os interlocutores foram escolhidos 

0 corpo analitico dos profissionais PL PII e PIII esta sob os cuidados do autor e da orientadora da tese. 
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pela forca de suas participacOes em estudos e atividades gerontologicas. Foram convidados 

em funcao de sua representatividade historica e geografica, garantindo-se atraves deles o 

pensamento de uma larga regiao do Brasil onde os estudos sobre o tema estao avancando 

significativamente. 

Por sugestao das tres interlocutoras, o corpo analitico foi ampliado, incluindo-se 

material escrito de alguns autores indicado por elas, afastando-se, assim, os limites da 

tendenciosidade. 

Categorias - Sera() utilizados os mesmos tipos de categorias do capitulo anterior: 

• Categorias referentes - Estado e universidade que foram selecionadas na fase 

inicial da investigacao tendo como fundamento o conhecimento previo de sua importancia 

para as questOes sociais e culturais do envelhecimento e da terceira idade. 0 estudo teorico 

sobre as mediacOes para o desenvolvimento da identidade existencial na velhice, realizado 

em capitulo anterior (III), reafirmou a relevancia das categorias do Estado e da 

universidade. As categorias sao retomadas nao para se confirmar apenas as afirmacoes 

anteriores, mas manifestar no entendimento desses profissionais as mediacOes do Estado e 

da universidade em suas formas contextualizadas. 

• Categorias conceituais - que serviram de filtro perceptual para o capitulo anterior 

e, como nele foi dito, se expressam em principios iluminadores do processo da 

investigaccio e podem ser citados como principio do mundo-da-vida; da interlocucao e de 

entendimento democratico; da emancipacuo; da construcao politica; da ratho 

argumentativa 

• Categorias substanciais - que foram reveladas no decurso da analise dos escritos 

dos profissionais, explicitando-se os conteudos das categorias referentes. Dessa maneira, o 

discurso abrigou corn mais evidencia os atos de fala dos interlocutores. 

Procedimentos - Os profissionais receberam em maos urn texto contendo o capitulo 

III e questoes abertas sobre o Estado e a universidade, e a partir dele apresentaram suas 

Por sugestao dos interlocutores foram incluidos os seguintes materiais: Ribeiro 

(1996), Demo (91 e 96) Saude e Previdencia-Fundap (1991), Zaluar (1992), Debert (91, 

96), Caponi (1997). As informacoes sugeridas pelas obras indicadas foram relevantes no 

sentido de conteja-las corn os pronunciamentos dos interlocutores. 
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0 material recebido foi submetido a analise e em seu processo foram reveladas as 

categorias substanciais (quadro 11) 

Quadro 11 : Fontes, categorias e procedimentos na analise das mediacOes do Estado e da 

universidade sobre a identidade na terceira idade segundo proferimentos dos 

profissionais 

FONTES CATEGORIAS PROCEDIMENTOS 

• Textos produzidos REFERENTES Convite aos profissio- 

pelos profissionais nais. 

Estado Obtencdo dos escritos 

Universidade 

• Textos indicados CONCEITUAIS Analise de contend° 

Principios da Teoria 

da acao comunicativa 

SUBSTANCIAIS 

(a serem construidas 

no processo de analise) 

1 - CATEGORIAS MEDIADORAS DA IDENTIDADE EXISTENCIAL NA 

TERCEIRA IDADE A PARTIN. DO ESTADO E DA UNIVERSIDADE SOB 0 

OLHAR DOS GERONTOLOGOS 

A analise dos proferimentos dos profissionais de gerontologia e de estudos por eles 

indicados contextualiza o entendimento sobre as categorias mediadoras do Estado e da 

universidade e de outras que se manifestarem no decurso desta investigacao. 

As categorias substanciais emergirdo dos textos dos interlocutores, as quais, 

possivelmente, acrescentardo contornos mais precisos sobre as mediaceies para o 



226 

desenvolvimento da identidade adequado as exigencias do contexto socioistorico onde os 

proferimentos se localizam. 

As sinalizacoes do capitulo III iniciaram a discussao comunicativa, contudo as 

categorias do Estado e da universidade foram legitimadas pela organizacao do discurso com 

base nos atos de fala dos profissionais e nos textos indicados por eles, os quais constituem 

os entendimentos sobre o perfil do Estado e da universidade nos contextos nos quais sao 

pronunciados. 

1.1 - 0 estado como categoria mediadora no pronunciamento dos profissionais 

A primeira profissional (PI) entende que o Estado deve exercer sua fizncezo 

reguladora das politicas de sande, educacclo e seguridade de todos os cidadeios, 

garantindo equidade na distribuiceio dos bens materials e espirituais que sereio 

responsciveis pela qualidade de vida de todos, pela continuidade e progresso da sociedade. 

Vale o mesmo raciocinio para os movimentos sociais do proprios idosos. New acredito que 

o Estado deva chamar a si a responsabilidade de promover ou mesmo acompanhar esses 

movimentos. Neio e sua funceio. E Anceio dos grupos sociais organizados em associacoes 

ciao governamentais e de movimentos sociais em favor da cidadania. 0 Estado tern que 

estar sensivel as suas reivindicaceies e criar mecanismos de apoio para que esses grupos 

promovam as muclancas desejadas. 

PI aponta para as responsabilidades do Estado, mas prenuncia as dificuldades em 

relacao as suas mediacOes e, para tanto, indica alguns exemplos historicos que demonstram 

o quanto a dificil o Estado brasileiro acolher os discursos reivindicadores para a igualdade 

social. Enquanto outros paises promoveram mais atentamente suas questOes sociais, o 

Brasil tenta resolve-las tardiamente e de uma forma a nab atender plenamente as pretensOes 

solicitadas. A autora apresenta ate sua descrenca na boa vontade no Estado brasileiro, que 

neck) tem condicoes de oferecer solucOes amplas e generalizadas para as necessidades e 

desigualdades sociais que emperram a vida do pais e a qualidade de vida da populacelo. 

Analisa a seguir o que a leva a manifestar sua descrenca: Nunca tivemos e neio teremos urn 

Estado provedor, on um Estado de Bern Estar social como muitos paises da Europa no 

pOs-guerra. Perdemos essa possibilidade, sem nunca to-la experimentado. A interlocutora 
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exemplifica a dificuldade historica de o Brasil resolver suas pendencias sociais ao indicar as 

dificuldades que a administracao federal esta tendo em implantar as condicOes minimas para 

a reforma agraria. Todos os paises resolveram isso ha muito tempo e criaram suas agro-

inchistrias, educacao basica para todos, inclusive os do campo, disseminacclo de 

tecnologias e equipamentos por toda a parte. 

Para elucidar sua opiniao, indica a leitura do livro 0 Povo Brasileiro de Darcy 

Ribeiro. PI baseia sua descrenca num Brasil provedor, com base nas distancias sociais 

manifestas pela hegemonia da classe rica nas relacoes de poder. Com  efeito, no Brasil, as 

classes ricas e as pobres se separam uma das outras por distcincias sociais e culturais 

quase tab grandes quanto as que medeiam entre povos distintos (Ribeiro, 1996, p. 210). 0 

autor torna-se enfatico ao abordar o continuismo das relacoes de poder apesar das 

mudancas nas formas de producao e do objeto da economia. E o caso da passagem entre a 

fase acucareira da economia para a cafeicultora, e mais tarde para a industrial. No Estado e, 

nele, a direcao politica nao contemplaram os interesses do povo, mas a construcao politica 

obedeceu aos interesses daqueles que detinham o poder. Tanto no Imperio como na 

RepUblica as classes detentores do poder economic° utilizam o poder politico na defesa de 

sews interesses econOmicos (Idem, 396). 

Movimentos, como o de Canudos na Bahia, do Contestado em Santa Catarina, dos 

Muckers no Rio Grande do Sul, acreditavam em solucao de urn Estado salvacionista, 

apelando para o imperador quando a Republica ja imperava. Os resultados da intervencao 

do Estado na mediacao dos conflitos demonstram as dificuldades de se obter conciliacao 

positiva entre os desejos populares e do poder politico. PI possivelmente esteja convencida 

das dificuldades em tornar o Estado sensivel aos clamores populares pelas afirmacCies finais 

do livro de Ribeiro: 

Nunca houve aqui um conceit() de povo, englobando todos os 
trabalhadores e atribuindo-lhes direitos. Nem mesmo o direito 
elementar de trabalhar para nutrir-se, vestir-se e morar...0 que 
houve e o que ha e uma massa de trabalhadores explorada, 
humilhada e ofendida por uma minoria dominante, 
espantosamente eficaz na formulacao e manutencao de seu 
prOprio projeto de prosperidade, sempre pronta a esmagar 
qualquer ameaca de reforma da ordem social vigente (Idem, 
452). 
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E previsivel a forca social que devera ser feita para contrabalancar as relacOes de 

poder, concedendo-se para todos apropriacties mais iguais sobre os bens culturais. Essa e 

tambem a esperanca de Ribeiro para toda a America Latina: Somos povos novos ainda na 

luta para nos fazermos a nos mesmos como um getter() humano novo que nunca existiu 

antes. Tarefa muito dificil e penosa, mas tambem muito mais beta e desafiante (Idem, p. 

454). 

PI suscita, coin seu entendimento, a necessidade de interpor, entre o desejo de 

construcao de providencias para a dignidade dos mais velhos e a assistencia financeira e 

legal do Estado, uma proeminente presenca da sociedade civil organizada a se impor e 

indicar, em projetos definidos, aqueles meios e forcas para fazer prevalecer o que e 

reivindicado. 

Tendo como referencia o Estado brasileiro, sem garantias histOricas para o exercicio 

politico do bem-estar social, sao introduzidos os proferimentos da segunda profissional 

(PII) a qual tem participado na organizacao da Politica Nacional do Idoso e, possivelmente, 

fale do prisma de quem percebeu as dificuldades de produzir a lei 8 842. A interlocutora 

inicia seu texto avaliando a direcao dos interesses politicos e econ6micos que se sobrepOem 

aos interesses do mundo-da-vida; questiona e tece comentarios muito preocupantes sobre 

os destinos da lei a se considerar os costumes sociais vigentes. 

Ate que porno ha uma preocupaciio em se formar pessoas, desenvolver valores, 

formar-se o verdadeiro cidadeio com direitos e deveres, apto a exercer sua cidadania na 

familia, no trabalho, na comunidade em que vive e na sociedade em geral? 

PII pOe em questa° o Estado, enquanto sistema politico, e a sociedade, colonizados 

pela racionalidade instrumental e alienados, portanto, da vida corn seus apelos. 

Ou o importante e formar tecnicos, cientistas, profissionais liberais, industrialistas, 

comerciantes, atletas, visando a um desenvolvimento econOmico, corn estabilizaceio da 

moeda, dominio da inflaceio, privatizacoes de empresas estatais, grandes investimentos em 

infra-estrutura? 

A interlocutora PII continua, lastimando que o mesmo investimento nao seja feito 

para produzir sande, educacao, principalmente ao se tratar das pessoas idosas. Ela concorda 

corn PI no que diz respeito as resistencias do Estado em prover as questoes sociais. 
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A comecar pela Previdencia e Assistencia Social, no que di: 
respeito as pensoes de aposentadoria (segundo dados do 
Instituto Nacional de Seguridade Social - 80% dos aposentados 
recebem apenas urn salcirio minimo - R$ 120,00 - de pensao). 
Alem disso, o idoso corn 65 anos ou mais, que nunca contribuiu 
para a Previdencia, fat jut ao "beneficio de prestacclo 
continuada", cujo acid° e extremamente cruel. E necessario 
que a familia em que vivo o idoso tenha uma renda familiar 
mensal que nao exceda a um quarto do salorio minimo per 
capita, no caso RS 30,00. 

A interlocutora tempera corn reservas o resultado de seus esforcos e de outros 

advogados da causa da velhice, constituido pelo teor da lei 8 842. Parece, pois, preocupada 

corn o sucesso das pretensOes da legislacao, uma vez que o minimo constituido pela pensao 

e pela sande sao oferecidos corn tanta resistencia. Afirma, resumidamente, os ganhos 

prometidos pela lei: 

Todas as awes referentes ao Ministerio da Previdencia e Actio 
Social, constam no Plano Integrado de AcZio Governamental 
para o desenvolvimento da Politica Nacional do Idoso, nas seas 
interfaces corn os demais ministerios. Assim, para a realizaceio 
do Centro de Convivencia para idosos, seria necessaria a 
colaboracao de mais seis ministerios; para o Centro de 
Cuidados Diurnos a de mais tres; para a Casa-Lar, a de mais 
dois; para a das Oficinas Abrigadas de Trabalho a de mais 
quatro; para a do Pro-rendas a de mais um; para o 
Atendimento Domiciliar a de mais um; para a do Atendimento 
Asilar a de mais tres. 

A complexidade para o atendimento das necessidades indicadas é tamanha que na 

pratica se inviabiliza o discurso legal. 

A interlocutora entende que, para a efetivacao da politica expressa em lei, sao 

necessarias duas definicoes : 

- decisao politica nos tres niveis do Estado de priorizar o atendimento ao idoso e 

"alocacZio de recursos nos orcamentos dos nove ministerios envolvidos, bem como nas 

secretarias estaduais e municipals responsaveis pela made, educacao trabalho, habitacclo, 

transporte, habitaccio, cuhura e later, assistencia social, esportes e atividades fisicas". 
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PII enfatiza a necessidade absoluta de o Estado assumir a politica proposta e alocar 

recursos, sem o que o Programa Integrado de Acao Governamental se torna "letra morta". 

A interlocutora entende que a passagem da letra para o costume nao ocorrera sem o clamor 

dos idosos atraves de suas organizacoes, grupos de convivencia, clubes de maior idade, 

associacoes de aposentados, federaceto destas associacoes. 

A reflexao de PII torna ainda mais visivel a questa) social dos mais velhos, 

explicando sobre a multiculturalidade do envelhecimento: 

Hoje em muitos paises se estcr produzindo um "envelhecimento 
do envelhecimento", quer dizer ha um incremento de subgrupos 
de mais idade dentro do grupo de pessoas idosas. Ja ha 
denominacclo de "velho jovem" - 65 a 79 anos e de "velho 
velho" dos 80 anos em diante. Esta havendo um 
rejuvenescimento dessas pessoas. As de 65 e mais anos 
aparecem dentro de cada subgrupo, mais ativas, tanto por seu 
estado de salide, vitalidade, formas de atuar, atividades 
desenvolvidas, como por suas atitudes, valores e aparencia 
fisica. E o resultado de processos de mudancas estruturais. As 
mudancas havidas nas gerac5es de jovens e de adultos, 
principalmente em termos de educactio, renda, estrutura 
ocupacional, estilos e qualidade de vida, se traduzem em 
modelos diferentes de velhice. 

PII entende que o poder publico nao pode ignorar esse novo evento social 

caracterizado no perfil demografico movel e diferenciado. Os investimentos publicos nao 

podem continuar os mesmos uma vez que o envelhecimento populacional esta ai a exigir 

novos contornos para as instituiceies e o encatninhamento para novos entendimentos. A 

mesma interlocutora aponta para um tipo novo de sociedade mas o desenho de seus 

contornos e responsabilidade de todos; tambem tem consciencia das dificuldades para 

plasmar corn justica a materia social historicamente constituida em hegemonias. 

Compreende que somente a democracia social habitando o interior da sociedade podera 

resultar na pressao necessaria para que o ajustamento seja tambem veiculado pelos 

ministerios. 0 discurso da justica para atendimento dos desejos ainda nao completamente 

expresso, deve ser feito na familia, sociedade e Estado, instituicoes socials governamentais 

e nao governamentais, nas escolas superiores e de ensino medio e fundamental. A politica 

de valorizacao dos mais velhos é uma construcao de conhecimentos e, para tanto, a escola é 
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o lugar preferencial para formular-se a nova visibilidade humana; é uma construcao corn 

exigencias de novas articulaciies que perpassam a sociedade, mas a dificuldade é evidente 

quando, de uma vez, tantos ministerios devem ser convencidos a apoiar as reivindicacOes 

dos mais velhos. As articulacOes entre eles e o Estado sao alcancadas, a medida que, 

conforme PII, houver um convencimento social e organizacao social capazes de romper 

com a lentidao e complexidade da vontade palica em mover-se na direcao dos desejos 

populares. 

PI, para demonstrar a extensdo das dificuldades do dialog° solidario entre Estado e 

a terceira idade, refere-se a duas questoes preocupantes: a saUde e a previdencia. Para 

tanto, indica o estudo critico da Fundacao do Desenvolvimento Administrativo da 

Secretaria Administrativa de Sao Paulo. 

A ruptura mais radical corn a concepcao contributiva e de seguro social encontra-

se nas sec5es 2 (Previdencia Social) e 3 (Assistencia Social) do capitulo II (Direitos 

Sociais) da Constituicao (Dain e Junqueira, 1990, p. 29). 

Na secao 2, afirrna-se que nenhurn beneficio de prestacao continuada sera inferior 

a urn salario minimo, o que implica assegurar aos trabalhadores rurais um beneficio na 

inatitividade, mas financiado por uma contribuicao adicional sobre a folha de salario do 

trabalhador urbano. Mas e sobretudo na seccio 3, referente a Assistencia Social, que se 

configura a universalizacilo desse beneficio, no valor do salcirio minimo, a 'todos os 

deficientes e idosos que comprovadamente new possuem meios de prover a sua 

manutenccro, ou de to-la provida por sua familia' (Idem, 30). 0 estudo no piano etico é 

justo, mas a exequibifidade financeira do projeto apresenta extremas dificuldades, o que 

demonstra, antecipadamente, a geracao de graves tensoes tanto no que se refere ao 

atendimento dos beneficios prometidos como no equacionamento da arrecadacao relativa 

obtencao recursos para atender as demandas da lei. 

Nao menor preocupacao causam as exigencias no atendimento da sande. 0 estudo 

da fundacao referido anteriormente revela as dificuldades de atender as diretrizes para a 

sande definidas pela Constituicao de 1988. A implantacao de um sistema dnico de sande, o 

atendimento universal, equanime e integral exigem a reorganizacao da rede de servicos, o 

aprimoramento da relacao entre o setor pnblico e o setor privado e a gestao descentralizada 

e participativa. Enquanto a cultura da sande girava em tomb da assistencia podia-se 

articular esforcos facilitados pela objetividade do conceito, porem a ampliacao do 
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entendimento sobre sailde, se, de um lado, é generosa, de outro é um fator complicador no 

atendimento. Alem disso, o envelhecimento populacional traz questOes especificas, 

atropelando ainda mais o sistema incipiente, dificultando o cumprimento da lei. 

A ampliacao do conceito de sande, agregado ao Plano de Aga° Governamental 

Integrado para o Desenvolvimento da Politica Nacional do Idoso, representa avancos 

significativos sobre as responsabilidades do Estado no que se refere ao atendimento dos 

niveis tradicionais de atencao. A oitava con ferencia Nacional de Safide, em seu relatOrio 

final, ampliou o conceito de saftde, afirmando que 'Em seu sentido mais abrangente, a 

satide e resultante das condicoes de alimentactio, habitactio, educaccro, renda, meio 

ambiente, lazer, liberdade, acesso a posse da terra, acesso a servicos de scnicle (Pacheco, 

1997 p. 79). A sande assim entendida, portanto, nao significa somente o afastamento da 

doenca mas a producao de condicOes de otimizacao da vida ao longo desta. Isso representa 

multiplicidade de servicos articulados corn a sociedade, mas, de modo especial, com a 

escola e a familia onde preferencialmente a comunidade oferece o suporte mediador para a 

equalizacao dos meios de insercao social. As prciticas sociais voltadas a promoctio da 

saiide integral do idoso devem estar voltadas ao entendimento de que sazide e um 

processo, envolvendo todas as condicoes que permitam ao ser humano uma vida digna e 

um consequente envelhecimento saudcivel (Idem, p. 82). As instituico- es sociais remodeladas 

e urn Estado solicitado poderao realizar a sal:1de mediante uma constante exigencia mediada 

pelo mundo-da-vida e isto se constr6i, conforme PII, por urn discurso renovado dentro da 

sociedade e por sua organizacao voltada para esse novo ordenamento. 

PI, corn as indicacoes feitas, mostra as tensOes de urn dialogo que vao exigir a 

presenca continuada e atenta dos mais velhos. As mediacties do Estado sao possiveis uma 

vez que ja foram oficializadas. Entre o prometido e o exercicio final da administracao, 

porem, deverao ocorrer muitos extenuantes esforcos para viabilizar as conquistas a serem 

realizadas entre o Estado e a sociedade civil. 0 bem-estar biopsicossocial, compreendido 

pela OMS a partir da Conferencia de Alma-Ata, 1978, é entendido como uma disposicao da 

realizacao atual e das condicaes realizadoras das funcOes fisicas, mentais e sociais dos 

individuos. A presenca social e a consequente realizacao psicologica e reflexos somaticos 

exigem um dialogo constante entre os ministerios e, particularmente, com a organizacao da 

categoria social dos mais velhos. Os custos e os esforcos a serem empreendidos pela 

sociedade civil corn o Estado e deste corn aquela na questa° da construcao do 
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envelhecimento e da velhice, pelo discurso das tres interlocutoras, nao serao faceis, 

contudo os desafios estao lancados. 

A terceira profissional PH, ancorada em Demo, acredita que somente as exigencias 

da cidadania emancipada sac) capazes de fazer o Estado cumprir suas obrigacOes politicas. 

0 primeiro passo para tanto reside no desafio de destruir a pobreza politica; somente a 

consciencia e o destemor podem tornar visiveis os clamores proprios dos mais velhos. 0 

segundo desafio reside em propor projetos consistentes nas areas de responsabilidade 

pnblica, como saude e prevencao, educacao permanente, participacao e seguridade social. 

Esse passo nao se esgota em exigir do Estado o cumprimento de sua funcao social, mas se 

expressa tambem em iniciativas civis com ou sem apoio oficial. 0 terceiro passo se 

desenvolve pela capacidade de organizacao de pessoas livres com a competencia de 

autodeterminacao. Isto é, a consciencia critica coletiva nao é suficiente para a promocao de 

mudancas de uma politica social permanente e cotidiana: participactio sem auto-

sustentacilo e farsa (Demo, 1996, p. 136). 

Os pensamentos de PIII, de PII e de PI revelam que as mediaciies do Estado sao 

complexas e envolvem esforcos educacionais, de mudancas institucionais, de organizacao 

da sociedade e dos idosos no sentido de promover a visibilidade renovada da condicao 

humana a ser redefinida pelo envelhecimento. A historia revela que os espacos sociais estao 

ocupados e que as hegemonias sociais estao limitadas a uma faixa estreita da populacao. 

Isso evidencia o grau de dificuldades para a desocultacao dos mais velhos e a revelacao de 

sua desejada visibilidade. 

PI acredita que a lei e o Plano de Acao Governamental Integrado representam urn 

ideal a nortear as awes dos grupos da sociedade mais que determinar com seriedade as 

reais intencoes do Estado. Por outro lado, a lei geral é um grande equivoco, ao nao 

considerar a enorme necessidade que temos de descentralizaceio de praticas, politicas e 

procedimentos. A interlocutora quer dizer que a efetivacao das mudancas para insercao 

social e continuidade de condicOes plenas para a realizacao biopsicologica dos individuos 

acontece em niveis descentralizados, pois as promessas centralizadas nao possuem 

visibilidade das realidades diferenciadas nem se ajustam as necessidades dos beneficiados. A 

interlocutora, indiretamente, afirma que o movimento para a realizacao humana dos mais 

velhos resultard em responsabilidade das politicas locais e especificas, regionals, 

municipals e estaduais, sendo o governo central, com seus ministerios, incapaz de gerar o 
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atendimento, repassando equivocadamente recursos ou simplesmente nao ouvindo, pela 

distancias, os protestos dos mais velhos. 

PI, ao realizar sua critica do Estado como gestor, baseia sua opinido em Zaluar, que 

analisa as principais caracteristicas da intervencao do periodo autoritario e que ainda se 

mantem: grande centralizacelo de decisOes e comando financeiro, fragmentaccio 

institutional e programas superpostos que resultaram na atria* de forma 

compartimentada e competitiva, burocratizacao e emperramento dos orgaos da area 

social, ausencia de participacao e controle dos interessados, manipulacao e vinculacao 

dos servicos aos interesses politico e eleitorais e descontinuidade da Ka° (1992, p. 193). 

A maior preocupacao subjacente as afirmacOes conjuntas de PI e Zaluar reside na 

politica centralizada dos recursos e, por consequencia, na inaptidao de lidar corn a realidade 

que é descentralizada. Zaluar, em sua abordagem, denuncia vicios historicos manifestos na 

docilidade dos estados e municipios em aceitar a distribuicao dos recursos publicos, lesiva 

as politicas sociais, na ma distribuicao dos recursos e na conseqiiente falta de recursos e 

abusos nos ajustes fiscais e nos desvios de toda ordem. 

0 apelo de PI concentra-se na construcao de uma politica descentralizadora do use 

dos recursos publicos, cabendo ao Estado a funcao de fiscalizar o cumprimento dos 

projetos que visam a atender uma politica integrada e participativa e gerida onde a realidade 

social se apresenta. 

1.2 - A universidade como categoria mediadora no pronunciamento dos profissionais 

A universidade, como o Estado, somente se move ao peso das necessidades 

manifestas no seio da sociedade. A acao do Estado, conforme as interlocutoras, é sempre 

tardia. Nao é costume o Estado e a universidade se anteciparem aos clamores sociais, tanto 

que a primeira universidade so se abriu a terceira idade por pressao da sociedade. Um 

universo significativo de adultos se aposentando ern boas condicoes de saude e atividade 

(PI) foi o impulso para que a instituicao responsavel pelo aprimoramento cultural se 

sensibilizasse pela educacao permanente. 

Nab e somente o envelhecimento populational o deflagrador do interesse da 

universidade pelo novo perfil demografico. Na opiniao de PI o mundo do sistema coloniza 
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tambem a universidade; assim, somente reiteradas manifestacOes junto dela podem faze-la 

se abrir ao mundo-da-vida no caso da vida dos mais velhos. As primeiras producOes 

universitarias sobre o conhecimento da populacao idosa devem-se, segundo PI, ao fato de 

que muitos dos pesquisadores que haviam feito suas carreiras pesquisando a if fcincia e a 

adolescencia, estavam envelhecendo. Possivelmente nao encontravam na psicologia do 

desenvolvimento que praticavam, uma resposta satisfatoria para a realidade pessoal de 

envelhecimento, nem para a velhice enquanto fato social, feneimeno sem precedente na 

experiencia da humanidade. A interlocutora afirma que o universo de conhecimentos 

psicologicos, sociologicos, fisiologicos nao respondia as perguntas que os autores se 

faziam; por isso, iniciou-se, por pressao das circunstancias, estudos teoricos e praticos tais 

como satisfacao na velhice, perspectiva de tempo futuro, atitudes em relacao a velhice, 

relac5es familiares, identidade, auto-estima, autoconceito, senso de controle, dentre 

outros sugeridos pelo cotidiano dos mais velhos. 

A mesma interlocutora entende que as universidades no Brasil tem se mostrado 

sensiveis as questOes da velhice, levando-se em conta a rapidez com que elas se abriram aos 

apelos dos mais velhos. De uma universidade aberta a terceira idade em 1982, passaram 

para 52 em 1995. Embora criticaveis, os primeiros esforcos revelam porem o potencial de 

um novo campo de producao cientifica e de preparacao de profissionais. Apenas iniciados 

os esforcos, 

comecam a se fazer ouvir vozes que reclamam por formacao 
mais especifica para os professores (que atuam em servicos de 
extensao na area gerontologica), bem como por projetos 
pedagogicos mais definidos, de forma a potencializar ao 
mciximo os beneficios sociais dessa nova instituiceio 
Parece tambem, que ja e hora de sistematizar o conhecimento 
adquirido em anos de prcitica, de modo a poder transmitir e 
reciclar os resultados da expediencia. 

PII, a par da responsabilidade cultural da universidade, entende que sua vocacao nao 

se esgota no produzir e transmitir urn estoque organizado de conhecimentos. A 

universidade dew ser entendida como uma entidade critica da cultura e do trabalho, 

fazendo parte, assim de toda a elaboraceio da sociedade. Em ambito geral, o seu objetivo e 

formar recursos humanos especializados em diferentes areas de conhecimento, recursos 
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esses capazes de nao apenas preservarem, como tambem transformarem e expandirem o 

legado humano, cultural, cientifico e tecnologico. 

PII indica diversas responsabilidades da universidade face a educacao, fazendo suas 

aquelas prescritas pela Unesco em 1980, as quais se definem em 

considerar menos o contezido e mais em despertar na pessoa 
idosa a capacidade de confianca em si mesma, de sua 
autonomia e o de destruir os estereOtipos negativos que poderao 
estar influenciando em sua vida. Aumentando o senso de suas 
responsabilidades podera melhorar sua salide fisica e mental o 
que contribuird para se afirmar cada vez mais na sua vida do 
dia-a-dia e no seu comportamento social. 

A interlocutora, mais que pesquisas sobre as inumeras questOes do envelhecimento 

e seus reflexos na identidade existencial, aponta para uma universidade etica, isto é, 

diretamente envolvida corn as relacOes sociais e fundamentalmente dirigida para as relacOes 

de poder e suas consequencias no resgate da confianca e autonomia na terceira idade. Ela 

aponta para uma universidade sinceramente envolvida corn urn discurso voltado a presenca 

comunitaria dos mais velhos. 0 que é reclamado pela pensadora é que a universidade 

trabalhe num processo participativo, envolvendo os mais velhos no processo de reconquista 

de espacos sociais. Pretende, em seus proferimentos, uma universidade que parta do 

principio de que os mais velhos sao agentes do processo. 0 trabalho que envolve os mais 

velhos, preferencialmente deve constituir -se corn eles e nao por eles e para eles. 0 trabalho 

nao pode ser de tarefas repetitivas, de atividades mecdnicas, de woes irrefletidas, mas 

aquelas que deem uma resposta as suas necessidades biopsicossociais e espirituais, para 

que seja urn cidadao competente, apto a viver numa sociedade. 

PII pretende uma universidade tao etica quanto intelectual e afirma que a 

universidade comeca a voltar-se para o velho mas, isso ainda e insuficiente, pela simples 

razao de que o produzir conhecimento, seja pela via da pesquisa ou do ensino, nao 

garante o processo da transformacao social. A autora entende que a universidade tera 

assumido sua responsabilidade quando equilibrar o conhecimento produzido e iniciado no 

dialog°, corn a realidade dos idosos e ai avaliar a eficacia social dos conhecimentos. A 

metodologia apontada e participante, pois faz refletir o universo da universidade em seu 

contexto. A verdade, entao, é comunicativa, e o discurso final nao so depende da sua 
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coerencia e resistencia frente as contraposicOes, mas da sua fora transformadora e 

diretamente imbricada na cultura e na sociedade onde se movem os mais velhos. 

A universidade, entao, na opiniao de PII, deve minimizar o isolamento, a solicilio, 

em que vivem muitos idosos, estimulando as relacOes corn as pessoas de sua geraccio e, 

tambem, corn as das outras pessoas. A concepcdo desta responsabilidade educacional da 

universidade revela a preocupacao da interlocutora em avancar corn o sentido da 

generatividade, relativizando a rigidez das etapas propostas por Erickson (1970, p, 240-

241), o qual pOe na vida adulta a responsabilidade da construcao social, da produtividade e 

do exercicio da criatividade; na velhice o reconhecimento da pessoa em ter sido parceira da 

historia humana e ter contribuido corn seu estilo de vida para o desenvolvimento de sua 

cultura. PII pretende que a educacao universitaria contribua para que o cidadao idoso 

continue a assumir o sentido da generatividade e nao fique somente repetindo em si mesmo 

a gloria de suas contribuiceies. 

Com a intencao de esclarecer ainda mais o sentido educacional da universidade, a 

interlocutora aprofunda as ideias anteriores ao falar que ela deve proporcionar 

conhecimentos prciticos, especificos sobre, por exemplo, a passagem da vida ativa para 

a de aposentado, alem dos conhecimentos teoricos relativos ao processo de 

envelhecimento e, ainda, as atividades fisicas, socioculturais e artisticas que possam 

interessar aos idosos. Essa opiniao contem, implicitamente, a necessidade de parceria da 

universidade corn outras instituicOes responsaveis pela promocao de aprendizagens 

promotoras de costumes, conhecimentos e habilidades voltados a perspectiva da qualidade 

da vida. A autora, corn sua opiniao, tenta superar a rigidez dos conceitos de 

desenvolvimento pessoal, criticando-os e propondo a estruturacao de urn ciclo de vida 

plenificado de sentido pessoal e social e vigorosamente integrado corn todas as geracaes. 

Opina, portanto, que a universidade deve proporcionar a tomada de consciencia das 

pessoas idosas da riqueza de sua vida pessoal e professional e a importancia da 

comunicactio de sua experiencia a outras geracoes, desenvolvendo a compreensao mama 

num mundo coqflituado. Por certo, a autora propiie, em funcao da familia tradicional ter-se 

transformado em nuclear, a instituicao escolar como espaco otimizador da tolerancia entre 

as geracOes. 

PII conclui sua reflexao propondo que a universidade permita aos estudantes da 

terceira idade a oportunidade de se expressarem, de aprenderem, de reahzarem suas 
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aspiracoes educativas, de concretizarem seus sonhos e desejos, que foram impossiveis 

de serem satisfeitos nas etapas anteriores da vida. A interlocucao da autora problematiza 

a tarefa tradicional da universidade, na qual competia aos jovens primordialmente estudar. 

Propoe romper o entendimento no qual a educacao tem a responsabilidade de educar as 

futuras geracOes. Existe em seu conceito uma elasticidade radical e enunciadora de uma 

universidade e, mais amplamente, de uma escola responsavel por dar conta de urn universo 

humano nao resolvido, qual seja o dos mais velhos, que solicitam mediacOes para o seu 

desenvolvimento ainda nao esgotado. Os proferimentos de PII sao reforcados por PIII 

quando diz que a universidade, ao lado de suas vocacoes especificas, deverci estar atenta 

as grandes transformacOes que ocorrem tta micro e macro sociedade e interferir atraves 

do ensino, na dimensilo maior de comunicaccro/transmissao de novos fatos e saberes, com 

a maior difusao possivel; da pesquisa na geractio de conhecimentos'tecnologias para 

responder as questoes emergentes; e tomadas de posiceies politicas contundentes que 

repercutam nas definicoes de politicas publicas e sociais do Estado. 

De acordo corn PIII, a universidade tern a responsabilidade de definir em estudos o 

perfil demografico e superar os arraigados estereatipos, mitos, crencas que depOem contra 

a dignidade e o viver corn qualidade das pessoas idosas. 

PIII depOe exemplarmente sobre a responsabilidade da universidade, apresentando o 

testemunho da Universidade Federal de Santa Catarina frente as questOes do 

enveihecimento e da velhice. 0 Nikko de Estudos da Terceira Idade, atento aos desafios 

trazidos pelo envelhecimento populacional, desenvolve interdisciplinarmente iniciativas de 

ensino pesquisa e extensao. A preparacao de recursos humanos, a lideranca regional 

para estudos conjuntos sobre o envelhecimento e a velhice, a introducao de estudos 

geriatricos e gerontologicos nos diversos cursos, a estruturacao de diversos grupos de 

convivencia corn diversos objetos de interesse, o resgate da memoria regional atraves de 

oficina corn idosos, as propostas de encontros corn vistas a melhor visibilidade dos mais 

velhos, os cursos de preparacao para a aposentadoria, a mobilizacao estadual para as 

questOes do envelhecimento e da velhice, a participacao na formulacao da politica nacional 

do idoso, teses de mestrado problematizadoras de questhes geriatricas e gerontologicas 

exemplificam sobre o perfil de uma instituicao preocupada corn os problemas advindos 

daquele fato. A sensibilidade da universidade de Santa Catarina testemunha as 
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possibilidades e responsabilidades da universidade face as necessidades emergentes de seu 

contexto. 

PI, alem de reafirmar os proferimentos de PII e de PIII, aprofunda a questao da 

responsabilidade universitaria na preparacao dos recursos humanos no trabalho com a 

terceira idade. Apresenta suas opinioes em quatro itens, alguns deles presentes na 

interlocucao das outras duas participantes do discurso comunicativo. Inicia, dizendo que é 

responsabilidade da universidade a formactio de profissionais criticos em relaceio as varias 

realidades de velhice e aos wirios cenarios em que ela pode ocorrer, dando-lhes condiceies 

de perceber e lidar com a variabilidade interindividual, isto e, a heterogeneidade da 

velhice. 

A interlocutora apresenta urn proferimento representativo da multiculturalidade 

no interior da propria velhice, insiste na importancia de uma educacao voltada para as 

diferencas, em contraposicao a uma educacao essencialista e universal. Aponta para os 

diversos lugares onde ela pode ser tratada; lugares diferentes teriam diferentes discursos e, 

em todos eles, a visibilidade do envelhecimento e da velhice deve ser percebida 

criticamente. PI, por certo, refere-se aos lugares da familia, da escola, da empresa, dos 

centros especializados em lidar corn a questa° da velhice, das instituiceies de sande, de acao 

social das comunidades que, pela proximidade, sao mais sensiveis aos clamores do 

mundo-da-vida. A heterogeneidade das awes deve revelar, na opiniao da autora, a 

compreensao das formas diversificadas das expressOes do envelhecimento e, possivelmente, 

os encaminhamentos devam atender aos niveis de satisfacao conforme o estagio de 

desenvolvimento atingido ou a ser pretendido atraves de significativas mediacoes. 

0 segundo item enfocado por PI diz respeito ao desenvolvimento de atitudes pro-

ativas em relaceio a velhice, em profissionais das diversas areas que se ocupam do 

atendimento e do estudo do idoso e, ao mesmo tempo, de uma atitude critica em relaceio 

ao discurso traditional da geriatria e da gerontologia, que vincula estereotipos sobre a 

velhice. A autora prop& a superacao de atitudes preconceituosas negativas e de crencas 

romanticas em relacao a velhice. A atitude critica da universidade em relacao a preparacao 

de profissionais revela a necessidade da construcao de conhecimentos para dizer o 

desconhecido e fazer o costume la onde a obscuridade e a violencia se manifestam em 

categorias de discursos fortemente reveladores de hegemonias da vida adulta idealizada pela 

lOgica instrumental. A autora propOe, como conseqtrencia, a pesquisa da singularidade 
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expressiva dos grupos de idosos para que dai se extraia a construed° de um projeto 

educacional inserido e comunicativo. A aprendizagem dos profissionais deve compreender, 

portanto, a analise adequada do imaginario da populaedo-alvo dos trabalhadores de 

gerontologia. 

A terceira questa° levantada refere-se a promoccio, atraves dos profissionais 

preparados pela universidade, de atitudes pro-ativas quanto a realizacuo de es:forms 

educacionais para engendrar mudancas culturais compativeis corn o progresso individual 

e cultural numa sociedade que envelhece. As mudaneas sugeridas pela acao de profissionais 

sao conseguidas, na universidade, pela construcao de conhecimento capazes de aperfeicoar 

o estoque cultural, o qual somente pode estar alicereado em pesquisa e extensao e na 

conseqiiente sistematizacao do conhecimento. A integracao das fimeiies universitarias para 

atingir as finalidades de mudanea cultural nao pode fugir da contextualizaedo dos estudos e 

de uma efetiva demonstracao da procedencia da leitura realizada pela pesquisa, o que 

somente pode ser feito por meio de parcerias para divulgacao e implantacao de costumes 

emancipadores. Essas sao as opiniiies tambem das outras duas interlocutoras. 

Os estudos, na opiniao de PI, baseada em Sa, teoricos ou resultantes das 

investigaoes, sao melhor adequados numa abordagem multidisciplinar que permita 

esgotar a complexidade do tema em todos os seus contornos e vislumbrar os 

constrangimentos que a realidade impoe a velhice e as decisoes que visam sua protecclo 

(SA., 1992, p. 249). A autora indicada sugere que as investigaeOes contemplem 

fundamenta1mente quatro grandes temas: necessidades de sobrevivencia, da construed.° da 

identidade, da integraedo societaria e da atividade criativa. Os profissionais, portanto, para a 

construed° de uma aprendizagem significativa, estarao melhor iniciados nos trabalhos de 

gerontologia se os cursos de formacao de recursos humans oferecerem entendimentos 

consistentes emanados das pesquisas e, preferencialmente, corn a participaedo direta dos 

alunos. Isso significa que o universo das politicas sociais e da legislaedo, dos contornos 

biopsicossociais, das distorcoes, dos fundamentos gerontologicos, dos procedimentos na 

construed° e inauguracao de novos discursos teoricos e eticos relativos aos mais velhos 

deve estar suficientemente dominado a ponto de os profissionais se sentirem encorajados a 

promover seus proprios discursos comunicativos e nova gestao social em seus contextos de 

acao. 
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0 Ultimo item relaciona-se a instrumentacao dos profissionais de gerontologia e, 

atraves deles, das pessoas que envelhecem, dos profissionais que Want com elas e da 

sociedade de um modo geral, para perceberem os vcirios aspectos da velhice e 

principalmente o seu potential de desenvolvimento. A funcao universitaria, portanto, é 

tambem de contribuir na abertura de espacos sociais onde os mais velhos possam investir 

sua sabedoria, e sua intimidade, ampliando os contornos pessoais e da sociedade, 

reconstruindo relacOes de poder e de expressividade. 

2 - DESVELANDO CATEGORIAS MEDIADORAS EM TORNO DO ESTADO E 

DA UNIVERSIDADE 

As categorias substanciais abaixo analisadas sobre o Estado e a universidade foram 

retiradas, atraves de analise, do corpo de proferimentos dos profissionais, concedendo 

maior clareza e legitimidade ao discurso teorico das categorias referentes. Especificam nos 

textos opinativos, unidades de entendimentos que aprimoram o universo das categorias 

referentes sobre o Estado e a universidade, visibilizando melhor os seus contornos, 

associando-lhes conotacOes singulares. Concedeu-se, dessa maneira, melhor expressao e 

autenticidade as intuicaes teoricas anteriormente delineadas, facilitando-se posterior 

encaminhamento politico. 

2.1 - Desvelando categorias em torno do estado 

Foi realizado o mesmo processo dado na analise da identidade existencial, isto é, 

urn quadro inicial que sintetiza as categorias que consubstanciam o Estado, revelando com 

clareza as formal enriquecidas na expressao dos documentos proferidos pelos profissionais, 

realizando-se, a seguir, a analise do quadro. 
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Quadro 12 - Sintese dos proferimentos relacionados as categorias substanciais do Estado 

A responsabilidade dos cidadiios e da sociedade civil 

A responsabilidade de promover ou mesmo acompanhar os movimentos sociais é 
functio dos grupos sociais organizados em associacoes !alio governamentais e de 
movimentos sociais em favor da cidadania. Empresas, escolas, familia e outras 
instituicaes sociais aos poucos pressionareio o Estado por providencias, que sereio 
tomadas, portanto, a reboque das (Noes dos grupos e movimentos socials .(PI) Na 
construcdo da legislacao em favor dos idosos foi pela primeira vez que as suas 
associac5es e seus movimentos organizados tiveram visibilidade neste pais, lutando 
por seus direitos. (PH) A cidadania assistida tem por objetivo avancar em seus 
direitos, manifestando seu sentido de politica social e afastando a tutela do Estado 
(PHI) 

0 Estado como regulador e incentivador 

0 Estado deve exercer sua funceio reguladora das politicos de saticle, educacilo e 
seguridade de todos os cidadaos, garantindo eqiiidade na distribuicao dos bens 
materials e espirituais que sera° responsciveis pela qualidade de vida de todos, pela 
continuidade e progresso da sociedade.(PI) Alocacao de recursos nos orcamentos dos 
nove ministerios envolvidos, bem como nas secretaries estaduais e municipals 
responsciveis pela saticle, educaceio trabalho, habitacao, transporte, habitacao, cultura e 
lazer, assistencia social, esportes e atividades fisicas .( PH) 

0 equivoco da IegislacAo 

Por outro lado, a Lei geral é urn grande equivoco, ao nelo considerar a enorme 
necessidade que temos de descentralizactio de praticas, politicas e procedimentos.( PI) 

A ateneao a insensibilidade historica 

Ate que ponto ha uma preocupacao em se formar pessoas, desenvolver valores. 
formar-se o verdadeiro cidadelo corn direitos e deveres, apto a exercer sua cidadania 
na familia, no trabalho, na comunidade em que vive e na sociedade em geral? (PH) 
Nunca tivemos e new teremos um Estado provedor, ou urn Estado de Bem Estar social 
como muitos paises da Europa no pos-guerra. Perdemos essa possibilidade, sem 
nunca to-la experimentado.(PI) Parece haver ausencia de logica comunicativa e, ao 
contrario, e importante formar tecnicos, cientistas, profissionais liberals, industrialistas, 
comerciantes, atletas, visando a um desenvolvimento economic°, corn estabilizac'do da 
moeda, dominio da inflacao, privatizacoes de empresas estatais, grandes investimentos 
em infra-estrutura? (PII) 
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A aproximacao corn as diversas instancias da sociedade civil e do Estado 

Cabe a familia, a sociedade e ao Estado, as instituicaes sociais governamentais e nao 
governamentais, as escolas de primeiro, segundo e terceiro graus a gestao social dos 
idosos (PII) Quanto ao papel dos idosos na relacao corn o Estado, acho que e uma 
questa() que depende da educacao para a cidadania, isto, e coisa para mais de uma 
geracao de maior igualdade de oportunidades.(PI) 

Atencio do Estado e da sociedade para as diferencas de faixas etarias na Terceira 
Idade 

As mudancas havidas nas geracoes de jovens e de adultos, principalmente em termos de 
educacao, renda, estrutura ocupacional, estilos e qualidade de vida, se traduzem em 
modelos diferentes de velhice.(PII)Hoje em muitos paises se ester produzindo urn 
"envelhecimento do envelhecimento", quer dizer ha um incremento de subgrupos de 
mais idade dentro do grupo de pessoas idosas. (PII) 

As categorias substanciais do discurso com os interlocutores revelam em seu 

interior a necessidade de o Estado constantemente ser assediado e ate constrangido para 

legislar e por em pratica as promessas inscritas em lei, alem da elaboracdo de outras que 

explicitem e atualizem as exigencias nacionais e regionais para o envelhecimento e a velhice. 

A responsabilidade dos cidadaos e da sociedade civil 

Esta categoria constitui-se em elemento fundamental na reconstrucao do discurso 

sobre a identidade existencial dos idosos. Isso foi percebido por PIII ao apontar para a 

necessidade de um vigor politico por parte dos cidaddos. 0 que se afirma respalda-se 

tambem no dizer de PI uma vez que o Estado lido tern condic5es de oferecer solucoes 

amplas e generalizadas para as necessidades e desigualdades sociais que emperram a vida 

do pais e a qualidade de vida da populactio. Dessa maneira, os esforcos dos cidaddos mais 

velhos e de suas associacOes deverao contextualizar os discursos e, mediados por sua 

realidade, organizar seus apelos para ve-los transformados em normas e obrigacao social. 

A categoria do primado civil sobre o Estado no encaminhamento das proposicoes 

sociais havia sido levantada na constituicao do discurso teorico sobre o Estado e foi 

ressaltada tambem nas indicacOes de PHI. Ela acredita que somente as exigencias da 
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cidadania emancipada sao capazes de fazer o Estado cumprir suas obriga(Oes politicas. 0 

primeiro passo para tanto reside no desafio negativo de destruir a pobreza politica; o 

segundo desafio reside em propor projetos consistentes nas areas de responsabilidade 

pUblica, como saUde e prevenedo, educacalo permanente, participacao e seguridade social; o 

terceiro passo se desenvolve pela capacidade de organizacao de pessoas livres corn a 

competencia de autodeterminacao: participaccro sem auto-sustentacao e farsa (Demo, 

1996, p. 136). 

0 Estado regulador e apoiador 

As interlocutoras entendem que ao Estado cabe uma presenca obediente aos apelos 

da populacao envelhecida. Para PI, o Estado deve permitir a descentralizacdo de poder e de 

recursos, e PII compreende que os nove ministerios envolvidos pela lei 8 842 terao 

condicOes de desenvolver a politica nacional para os idosos quando tiverem os recursos 

disponiveis no seu orcamento. De urn modo geral, as gerontologas sao reticentes quanto 

vontade politica do Estado brasileiro no que se refere ao desenvolvimento social. 0 

costume parece privilegiar o mundo do sistema, que reforca o que é dito na categoria 

anterior. A lei aponta, porem, para alguns caminhos que potencializam projetos voltados 

para a saude, habitacdo, aposentadoria e educacao voltada para a qualidade de vida. Esses, 

entretanto, serla acolhidos somente diante de propostas exigentes e consistentes o que 

demanda organizacdo e autodeterminacao. 

0 equivoco da legislacho 

PI denuncia o vicio centralizador da lei que estabelece a politica nacional do idoso e 

sua interpretacao se ancora na tradicao de legislacOes amplas, generalistas e irresponsaveis, 

temendo que o mesmo aconteca corn a legislacao da politica nacional do idoso. A 

interlocutora entende que os esforcos publicos devem acontecer la onde os projetos civis se 

manifestam, justamente onde os recursos devem ser alocados. 0 distanciamento entre o 

apelo e o local da resposta inibe a providencia. Propoe, portanto, que os discursos dos mais 

velhos em sua relacao ao Estado sejam proximos da autoridade que os possa atender, o que 

significa que seus apelos sejam estabelecidos nos municipios e nos estados da 
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A atencao a insensibilidade historica 

Os proferimentos de PI e PIII manifestam preocupacao em torno das dificuldades 

para corn o atendimento as necessidades sociais que se expressam no decurso da historia. 

Nesse sentido, PI aponta para os historicos limites sociais em torno das desigualdades 

que se transformaram em normalidade, e PIII, para a necessidade de uma politica 

assistida. As interlocutoras se dao conta da amplitude e vigor das discusseies e da clareza 

e profundidade das ideias a serem expressas por todos os meios para o atendimento 

dos projetos sociais, abordando a questa.° de uma forma direta e indireta. PI indica 

Ribeiro como fonte comprovadora de seu entendimento, o qual, como já foi visto, analisa 

de forma direta e contundente a questa° das excluseies; PIII, por sua vez, aponta para 

Demo como referencia para a necessidade de superacao da pobreza politica. A instalacao 

histOrica da insensibilidade politica para corn as questOes sociais referenda, portanto, a 

necessidade comunicativa e, nela, de modo especial, a forca da argumentacao e o poder da 

int erlo cucao. 

A aproximacao entre as diversas instancias da sociedade civil e o Estado 

Cabe a familia, a sociedade e ao Estado, as instituicoes sociais governamentais e 

neio governamentais, as universidade e ao ensino medio e fundamental a gest& social 

dos idosos (PII). 

Quanto ao papel dos idosos na relay& com o Estado, acho que e uma quest& que 

depende da educaccio para a cidadania, isto e coisa para mais de uma geracclo de maior 

igualdade de oportunidade (PI). 

Para as interlocutoras, sao diversas as instancias de conhecimento, justica e 

expressividade em favor dos mais velhos. Existem instancias preferenciais para a 

reconstrucao dos entendimentos culturais, dos costumes e da personalidade dos idosos, isto 

é, a gestao social dos mais velhos deve ser localizada preferencialmente em alguns espacos 

que devem agir conjuntamente para produzirem os efeitos desejados. As interlocutoras, 

entretanto, dao a entender que a escola(PI e PII) pode ser o lugar de onde a sociedade fala 

sobre as pretensiles em torno da vida e onde os proprios velhos (PIII) devem tomar a frente 

para transformar suas reivindicacOes em conhecimento e reconhecimento sociais. As 
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empresas e a familia sal° outros espacos importantes para a gestao social das idades e, 

particularmente, da gestao social do envelhecimento e da velhice. 

As instancias sociais citadas na sua relacao com o Estado podem reivindicar 

mudancas na legislacao e obrigar a sociedade civil a reorientar os procedimentos na 

construcab de urn envelhecimento e de uma velhice ajustados aos apelos emergentes. 

Atencao do Estado e da sociedade para as diferencas de faixas etarias na Terceira 

Idade 

A interlocucao de PII faz lembrar uma questao importante na relacao da terceira 

idade corn o Estado, a saber: a longevidade atualmente, em funcao de sua extensao, 

diferencia -se acentuadamente em seu processo do envelhecimento. Dessa maneira, a velhice 

apresenta um potencial diferenciado de desenvolvimento e de reivindicacOes. A ideia de que 

as pessoas levam mais tempo para apresentar as caracteristicas pronunciadas do 

envelhecimento biopsicossocial faz com que o tempo da presenca vigorosa nas instituiciies 

possa se prolongar ainda mais, constituindo-se, assim, um novo perfil social das instituicOes 

e da sociedade. 0 envelhecimento do envelhecimento suscita mudancas nas instituiceies e, 

possivelmente, novas institucionalizacOes devam ser produzidas por uma adequada gestao 

social da velhice. As idades da terceira idade da vida adulta podem ser resolvidas de forma a 

se constituirem em etapas desafiadoras para as comunidades e de modo especial para o 

Estado e, nele, o ordenamento das leis e dos incentivos torna-se um clamor. 

2.2 - Desvelando categorias em torno da universidade 

Foi realizado o mesmo processo da analise do Estado, isto é, um quadro inicial 

sintetiza as categorias que consubstanciam a universidade, revelando corn clareza suas 

formas enriquecidas na expressao dos documentos proferidos pelos profissionais, sendo, a 

seguir, realizada a sua analise. 



Quadro 13 - Sintese das categorias substanciais relativas a universidade 

A universidade democritica e cidadi 

(Surgindo dai preocupacoes) tais como satisfacrio na velhice, perspectiva de tempo 
futuro, atitudes em relay& a velhice, relacoes familiares, identidade, auto-estima. 
autoconceito, senso de controle, dentre outros sugeridos pelo cotidiano dos mais 
velhos .(PI) Parece tambem, que ja e hora de sistematizar o conhecimento adquirido 
em anos de pratica , de modo a poder transmitir e reciclar os resultados da 
experiencia.(PI) Aumentando o senso de suas responsabilidades podera melhorar sua 
saiide fisica e mental o que contribuira para se afirmar cada vez mais na sua vida do 
dia-a-dia e no seu comportamento social (PII). A universidade, ao lado de suas 
vocacoes especificas, deverd estar atenta as grandes transformacOes que ocorrem na 
micro e macrossociedade e interferir 

Uma universidade responsive' 

comecam a se fazer ouvir vozes que reclamam por formacdo mais especifica para os 
professores (que atuam em servicos de extensdo na area gerontologica), bem como por 
projetos pedagogicos mais definidos, de forma a potencializar ao maxim° os beneficios 
sociais dessa nova instituicdo social.(PI) Em ambito geral, o seu objetivo é formar 
recursos humans especializados em diferentes areas de conhecimento, recursos esses 
capazes de ndo apenas preservarem, como tambem transformarem e expandirem o 
legado humano, cultural, cientifico e tecnolOgico. (PII) deve proporcionar 
conhecimentos praticos, especificos sobre, por exemplo, a passagem da vida ativa para 
a de aposentado, alem dos conhecimentos tedricos relativos ao processo de 
envelhecimento e, ainda, as atividades fisicas, socioculturais e artisticas que possam 
interessar aos idosos (PII). 

Uma universidade critica 

e tomadas de posicoes pond= contundentes que repercutam nas definicoes de 
politicas pziblicas e sociais do Estado. Afastar "estereatipos, mitos, crencas que 
depoem contra a dignidade e o viver com qualidade das pessoas idosas (PIII). deve ser 
entendida como uma entidade critica da cultura e do trabalho, fazendo parte, assim, de 
toda a elaboracdo da sociedade. (PII) desenvolver atitudes pro-ativas em relay& a 
velhice, em profissionais das diversas areas que se ocupam do atendimento e do estudo 
do idoso e, ao mesmo tempo, de uma atitude critica em relacdo ao discurso tradicional 
da geriatria e da gerontologia, que vincula estereatipos sobre a velhice (PI). formacdo 
de profissionais criticos em relay& as varias realidades de velhice e aos varios 
cenarios em que ela pode ocorre (PII). 

Ulna universidade parceira 

principio de que os mais velhos sdo agentes do processo... com eles e nab por eles e 
para eles...aos estudantes da terceira idade a oportunidade de se expressarem, de 
aprenderem, de realizarem suas aspiracoes educativas, de concretizarem seus sonhos e 
desejos, que foram impossiveis de serem satisfeitos nas etapas anteriores da vida .(PII) 
"a promocdo, atraves dos profissionais...para engendrar mudancas culturais 
compativeis corn o progresso individual e cultural numa sociedade que envelhece(PI) a 
instrumentacdo dos profissionais de gerontologia e, atraves deles, das pessoas que 
envelhecem, dos profissionais que lidam com elas e da sociedade de um modo geral, 
para perceberem os varios aspectos da velhice e principalmente o seu potencial de 
desenvolvimento (PI). 
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A analise foi realizada corn base nos proferimentos e na interpretacao conferida pelo 

autor. 

Uma universidade cidadA e democratica 

As afirmacoes dos interlocutores sao recorrentes na relacao que possuem corn a 

analise teorica anteriormente realizada. 0 entendimento de PIII reforca a necessidade de a 

universidade voltar-se para a sociedade, isto e, a legitimidade de suas noes emana do 

contexto de sua insercao. A universidade, ao lado de suas vocacoes especificas, devera 

estar atenta as grandes transforma45es que ocorrem na micro e macrossociedade e 

interferir atraves do ensino, na dimensao maior de comunicacaotransmisscro de novos 

faros e saberes, com a maior difustio possivel; da pesquisa na geraccro de 

conhecimentothecnologias para responder as questoes emergentes (PIII). 

A universidade, no entendimento das interlocutores, uma vez inserida e convencida 

de sua vocacao democratica, deve sistematizar os conhecimentos e ou produzi-los e, 

permanentemente, interagir com seu meio, perguntando-se sobre as aproximacOes que 

realiza sobre seu objeto de investigacao. A questa() do envelhecimento como evento 

emergente nao pode escapar a vocacao de sua cidadania. Para alem dos interesses do 

sistema, os interlocutores estao avisados sobre os interesses da qualidade de vida e solicitam 

a atencao da universidade sobre temas que esclarecam o envelhecimento e a velhice, 

respondendo as demandas sociais e refazendo os entendimentos culturais. 

A universidade, em ultima analise, tern a responder pelo mundo-da-vida, e nao este 

ficar a merce de uma ciencia desarticulada dos verdadeiros interesses da populacao dos mais 

velhos.  

Uma universidade responsavel 

A responsabilidade da universidade vincula-se, no entendimento dos interlocutores, 

as funcoes basicas da pesquisa, ensino e extensao. Mas, particularmente, a vocacao da 

universidade é a de preparar recursos humanos qualificados para responder aos apelos 

sociais do envelhecimento e da velhice. 0 apelo dos interlocutores é tao veemente que, 

possivelmente, seja tempo de a universidade aprofundar estudos no sentido de preparar urn 
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curriculo voltado para a formacao de gerontologos em nivel de graduacao. A formacao 

gerontologica, entretanto, nao se restringe a um curriculo especifico para essa area; visa, 

sim, a todas as areas uma vez que todas elas estao, de alguma maneira, envolvidas com o 

ser humano que envelhece. Todos os cursos podem emprestar seu apoio no atendimento 

dessa emergente demanda social. 0 que os interlocutores pretendem é solicitar que a 

universidade possa responder aos clamores do perfil demografico alterado, trazendo para 

os curriculos uma discussao sistematica e eficiente em torno dos apelos dos mais YCHIOS. 

Parece oportuno lembrar o que foi evocado por PIII quando insiste para que se ponha em 

evidencia o que foi proposto no capitulo III item 3.2: A Universidade : um lugar dos mais 

velhos. 

Uma universidade critica 

Esta categoria consubstancia de modo especial o que é pretendido da universidade 

no que se refere ao desenvolvimento cultural e social sobre a identidade na velhice. Os 

interlocutores, pela categoria critica, insistem na construcao de uma politica justa e de 

avancos no conhecimento para superacao dos preconceitos e renovacao do cabedal cultural 

das referencias em relacdo a velhice: da discussao e das praticas sociais em relacao ao 

potencial de desenvolvimento da identidade existencial na terceira idade. Pode essa 

categoria levar a rever os curriculos e propor urn perfil profissional que atenda a emergente 

questaio. Dessa maneira, é possivel que seja efetivada a formacao de profissionais criticos 

em relaodo as varias realidades de velhice e aos varios cenarios em que ela pode ocorrer, 

dando-lhes condicoes de perceber e lidar com a variabilidade interindividual, isto e, a 

heterogeneidade da velhice. (PII) 

A. efetivacao da vocacdo critica acontece particularmente quando a universidade 

estiver atenta aos acontecimentos institucionais da sociedade e ai puser em dirvida 

sistematica as formas da gestao social do envelhecimento e da velhice, bem como propuser 

novas relacOes de poder dos mais velhos em relacao as instituicOes. A universidade tera 

parcialmente cumprida a sua funcao extensionista a medida que, juntamente corn os mais 

velhos, afastar os estereatipos, mitos, crencas que depoem contra a dignidade e o viver 

coin qualidade das pessoas idosas (PIII). 
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Uma universidade parceira 

A construcao comunicativa do conhecimento sobre o envelhecimento e a velhice e 

as implicacOes da politica universitaria com praticas interdisciplinares e comunitarias nao 

podem se afastar dos proprios idosos e de outras instituicOes tao relevantes quanto a 

propria universidade frente a questa°. 

Em seqtiencia sera retomada a questa() de instituicaes fundamentais mais 

diretamente implicadas na renovacao cultural e da gestao das idades, mas aqui convem 

salientar que a universidade se equivoca se nao agir conjuntamente corn esses lugares 

preferenciais para a mudanca social. A familia e as escolas sao as primeiras parceiras na 

abordagem comunicativa do entendimento renovador da condicao humana face ao 

envelhecimento e a velhice. Em outro piano de producao de politicas transformadoras estao 

as empresas e os meios de comunicacao. As formas alternativas de producao da vida 

privada e publica, quais sejam os lares substitutos e grupos de convivencia para as 

praticas da gestao social dos mais velhos, possivelmente venham a se tornar lugares de 

estudos e atuacao preferenciais das universidades. A formacao de recursos humanos, as 

pesquisas e as NO- es comunitarias da universidade, no entendimento dos interlocutores, 

terao que ser aprofundadas se a universidade quiser cumprir sua cidadania, democracia 

e, particularmente, exercitar sua solidariedade. A liberdade humana das instituicaes pode 

ser ampliada se forem suficientemente inspiradas pela renovacao cultural. Desta maneira, 

espera-se que pode -se chegar a promoceio de esforcos educacionais... para engendrar 

mudancas culturais compativeis com o progresso individual e cultural numa sociedade 

que envelhece (PI) e, tambem, a instrumentaca° dos profissionais de gerontologia e, 

atraves deles, das pessoas que envelhecem, dos profissionais que lidam corn elas e da 

sociedade de um modo geral, para perceberem os varios aspectos da velhice e 

principalmente o sea potential de desenvolvimento (PI). 
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2.3 - Desvelando categorias comuns em torn do estado e da universidade 

As diversas leituras dos proferimentos das tres interlocutoras apontam para 

categorias mediadoras as quais se complementam e dizem respeito tanto ao Estado como 

universidade. A primeira sera denominada de categoria das mediacOes fundamentais e a 

outra, da renovacab conceitual e atitudinal em relacao a compreensao do envelhecimento e 

da velhice. Essas categorias revelam mediacoes que evidenciam instancias que fundam e 

efetivamente, instituem o desenvolvimento na terceira idade da vida adulta e que se 

interligam coal as mediacoes do Estado e da universidade. 

Quadro 14 - Sintese dos proferimentos sobre as categorias substanciais comuns ao Estado e 
a universidade: as mediacOes fundamentais e a renovacdo conceitual e 

atitudinal. 

As mediacoes fundamentals 

Segundo PII os primeiros lugares mediadores sac) a familia, creche, escola maternal, 
jardim de infancia, recantos infantis, playas de recreacao e televisao. Apos, as 
escolas primaria, secundaria, professional, parques esportivos, clubes sociais, locals 
de trabalho, meios de comunicaogo em geral (P11), a redaccio dessa Lei diz do idecirio 
dos grupos de press& no que tange a importiincia da formacdo de recursos humanos para 
lidar corn idosos. Os termos da lei silo provavelmente preditivos de iniciativas que 
clever& multiplicar-se, Brasil afora, por forca de atuacdo desses mesmos grupo (PI). 

A renovacio conceitual e atitudinal 

Do antigo discurso relativo a velhice em que os velhos eram sempre enfocados como 
'coitadinhos como merecedores de nossa caridade para urn discurso de vigor human 
capaz de faze -los cidaddos iguais aos demais brasileiros, corn direitos e deveres, 
capazes de exercerem sua cidadania (PI1). Qualidade de vida compreende longevidade, 
sarde .biologica, sairde mental, satisfacao, controle cognitivo, competencia social, 
produtividade, atividade, eficacia cognitiva, status social, renda, continuidade de papeis 
familiares e ocupacionais, continuidade de relacoes informais em gupos primarios 
(principalmente rede de amigos) (PI ). 
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As mediacties fundamentals 

A interlocutora PII, antes de iniciar a analise do Estado e da universidade, sinaliza 

para espacos mediadores basicos, isto é, para aqueles que operam com os conteUdos 

historicos e determinam as formas da linguagem e, por consequencia, do pensamento, dos 

sentimentos e das awes sociais. Os lugares mediadores primeiros sao, na opinido da 

interlocutora, a familia, creche, escola maternal, jardim de infancia, recantos infantis, 

pram de recreaceio e televiseio. Apos, as escolas primaria, seomddria, professional, 

parques esportivos, clubes socials, locals de trabalho, meios de comuMeactio em geral. A 

categoria fimdadora de discursos disciplinadores da velhice e constituida das falas 

pronunciadas nesses lugares e condiciona fortemente a disciplina interna daqueles que 

envelhecem.. A interlocutora compreende que o rompimento das estruturas sociais passa 

por esses lugares e, para tanto, a universidade e os interessados pela promocao de uma nova 

etica em relacao aos mais velhos possuem nestes lugares espacos privilegiados para a 

renovacao cultural e o exercicio de novas tarefas humanas, mormente aquelas que vem 

estabelecer promocao da expressividade e supressao de conceitos nap pertinentes 

dignidade dos mais velhos. 

E desses lugares que surgem as pressoes para a renovacao etica e o efetivo 

cumprimento da legislacao em vigor. A promocao de uma educacao para as diferencas e do 

multiculturalismo nos espacos civis, na opiniao de PI, é o caminho para a renovacao da 

percepcao de todo o ciclo de vida, sendo validos os investimentos sociais. 

PIII a enfatica na consideracao de a terceira idade ser ela mesma o lugar privilegiado 

de mediacao. Em sua opiniao o exercicio da cidadania dos mais velhos é condicao para que 

a universidade e o Estado possam assumir suas responsabilidades, descentralizando os 

beneficios culturais e materiais necessarias para a promocao dos servicos e agilizando 

projetos promotores de desenvolvimento biopsicossocial. Nesse sentido, a interlocutora se 

sustenta nos pontos de vista de Demo, expressos nas obras de 1991 e 1995, que fala do 

sentido de cidadania e da conquista dos direitos frente ao Estado. Se as instituici5es da 

educacao basica formal e informal sao lugares preferenciais para reconstrucao de 

entendimentos e costumes, PIII, apoiada em Demo, entende a organizacao dos mais velhos 

como instrumento mediador na revelacao da identidade existencial, principalmente na 

interface com o Estado. Nesse sentido, o velho 



253 

cidadao, para nao ser vitima, precisa organizar-se, defender -se, 
em nome de seus direitos, e construir uma sociedade que 
funciona por regras de jogo democraticas. A capacidade de 
controlar o Estado e a economia e uma dimensao insubstituivel 
da cidadania, o que coloca, para ser competente, a necessidade 
de organizaccio da sociedade civil. Estado e delegacao. 0 
cidadao e seu mantenedor e mandante (Demo, 1991, p. 34), 

A primeira interlocutora esta fortemente inclinada a dizer que a universidade e o 

Estado se movem de acordo corn os movimentos sociais, pois essas duas instituicOes nclo 

costumam se antecipar aos problemas emergentes. Na percepcdo da autora, o Estado 

somente age posteriormente aos acontecimentos sociais, legislando e ordenando as 

conquistas e os discursos sugeridos pela base. 

No caso especifico da organizacao da lei 8 842, ela afirma : a redacao dessa lei diz 

do idedrio dos grupos de pressao no que Lange a importdncia da forma* de recursos 

humans para lidar corn idosos. Os termos da lei sdo provavelmente preditivos de 

iniciativas que clever& multiplicar-se, Brasil afora, por for-cc: de atuacilo desses mesmos 

grupos. A sociedade, corn suas instituicoes e a familia, dard forma a propria legislacao que, 

nessa perspectiva, se torna urn instrumento meramente autorizador dos desejos dos grupos 

inclinados a construirem habitos sociais em favor dos mais velhos. As interlocutoras 

propOem que, em primeiro lugar, as comunidades e, nelas, as instituicOes primarias e 

secundarias sejam as articuladoras da gestao social e das aliancas necessarias para a 

constituicao de maior justica nos costumes para todos os ciclos de vida. Os gestores 

primeiros da politica social dos mais velhos sao eles pr6prios, tanto no que se refere 

mobilizacao do Estado como da universidade. 0 afastamento da pobreza politica, no 

entendimento de PIII, é uma necessidade urgente na construcao da identidade existencial na 

velhice, e isso se faz mediante o despertamento de uma cidadania exigente. Sao 

politicamente pobres o idoso e o aposentado que nd'o reagem a marginalizaceio social, 

que vivem das sobras e da piedade, que neio se organizam para se defender ( Demo, 1991, 

p. 23). 
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A renovacao conceitual e atitudinal 

A reformulacao da linguagem historico social é uma tarefa ardua, mas necessaria 

uma vez que, por ela, constituem-se discursos, disciplina-se a sociedade, os individuos 

estabelecem suas verdades e por elas se governam. 

Os esforcos culturais e sociais corn a intencao de sair "do amigo discurso relativo 

velhice em que os velhos eram sempre enfocados como `coitadinhos', como merecedores 

de nossa caridade, para um discurso de vigor humano capaz de faze - los eidadhos iguais 

aos denials brasileiros, com direitos e deveres, capazes de exercerem sua cidadania (PII)), 

sao considerados como mediacOes importantes pelas interlocutoras. E notavel nos 

proferimentos das tres interlocutoras a necessidade de veicular proposicores sobre a 

complexidade humana suscitadas pela envelhecimento e pela velhice, em vez de 

generalizacOes centradas em particularidades. 

A renovacao das condiciies sociais para a presenca expressiva dos mais velhos e a 

renovacao do estoque de interpretacOes sobre o processo de envelhecimento se constituem 

numa necessidade para afastar a violencia e redistribuir as relaciies de poder, pois lido se 

instiga impunemente o temor humano da impotencia radical (Sa, 1992, p. 263) 

A renovacdo do estoque interpretativo, pelas sugestOes de Sd, inicia no fato de 

"escutar o velho". A singularidade explicita e implicita pode revelar, nas circunstancias em 

que o velho vive, urn universo de verdades que apelam para politicas preventivas e 

antecipadoras de awes educacionais para as geracO'es jovens. 

PI concorda com PII sobre a importancia de se constituir urn entendimento 

renovado sobre a velhice e indica os estudos de Debert como referencia para a superacao de 

conceitos tradicionais carregados de obscurantismos e pre-juizos. 

Debert realiza sua reflexao sobre a periodizacdo da vida humana e as tarefas 

tipificadas como controle social em cada etapa da vida. Os discursos sobre cada periodo da 

vida constituem, enfao, formas de entendimento, imprimindo determinada realizacao social. 

0 Ocidente, conforme refere a autora, foi aos poucos construindo categorias de grupos 

etarios para organizacao social, atribuindo-lhes funcoes que variam de epoca para epoca. A 

infancia e a adolescencia, por exemplo, foram tendo visibilidade e funcOes que 

anteriormente ndo possuiam; por sua vez a terceira idade, como categoria social , Ain&  e 
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obscura e pouco visivel. Dessa realidade, emana a importancia da constituicao de discursos 

teoricos e praticos que referendem novos entendimentos e que fimdem novos simbolos que 

se agregam a esta etapa da vida. As formas pelas quaffs a vida e periodizada, as categorias 

de idade presentes eni lima sociedade e o carater dos grupos etcirios nela constituidos 

do ponto de vista da Antropologia, um material privilegiado para pensarmos a producao e 

a reproduceio da vida social (Debert, 1994, p. 7). Debert diz que a velhice nao é uma 

categoria natural, o que significa que os costumes e as atribuicOes sobre ela nao sao 

imutaveis. Isso quer dizer que a sequencia concebida para o curso da vida nao possui um 

carater nomologico e universal. As categorias de idade sao, portanto, construcaes aleatorias 

formuladas de acordo com os interesses dos grupos hegemonicos, que se constituem em 

autoridade para realizarem as construcOes historicas que se transformam em costumes e 

verdades. 

0 entendimento lingiiistico sobre a construcao da realidade social possibilita para 

todos os educadores da terceira idade uma mediacao fertil, pois, permite a relativizacao das 

imposicOes historicas e a agregacao de novas conotacoes sobre a institucionalizacao do 

curso da vida em seus diversos periodos e, particularmente, a agregacao de novos conceitos 

e convencOes para a terceira idade. A proposicao e expressao de novos projetos de vida 

para os mais velhos, a redefinicao de discursos mediada pela qualidade de vida corn vistas a 

longevidade flexibilizam as nocOes esteriotipadas da velhice. Neri, (1993), prop& criterios 

para a realizacao da qualidade de vida na terceira idade: longevidade, saude biologica, 

scuide mental, satisfacao, controle cognitivo, competencia social, produtividade, atividade, 

eficcicia cognitiva, status social, renda, continuidade de papeis familiares e ocupacionais, 

continuidade de relacoes it formais em gupos primcirios(principalmente cede de amigos) 

(p. 10). Essas caracteristicas perfazem urn discurso atual e podem fundar uma visibilidade 

renovada para a terceira idade na qual ocorre um desmanchamento de fronteiras, apontando 

para urn tempo de vida corn caracteristicas que carregam sinalizacOes evidentes de renovada 

representacao. 

Debert, (1997), confirma as afirmaciies de PI ao fazer notar does processos 

aparentemente contraditorios que parecem caracterizar a experiencia cotidiana nas 

sociedades ocidentais contemporcineas: por um lado, o apagamento das idades como um 

marcador importante das experiencias vividas, e por outro lado, e ao mesmo tempo, a 
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transformacclo das idades em urn mecanismo privilegiado na criaceto de atores politicos e 

na definiccro de novos mercados de consiimo (p. 3). 

A autora revela duas caracteristicas que podem constituir diferentemente o ser 

humano: a primeira é constituida pela flexibilizacao das fronteiras atribuidas as geracoes, 

possibilitando-se interpenetracaes de tarefas semelhantes para todas as etas; assim, 0 que 

ocorre na desterritorializacao das nacOes, tambem ocorreria corn as geracdes. A segunda 

caracteristica representa o movimento contrario que revela a conquista de uma cultura 

emergente com uma visibilidade propria para os mais velhos e corn significados superadores 

dos estereatipos. 

A interlocucao a luz das ideias de Debert sinaliza para uma realidade mediadora 

capaz de provocar mudancas em todas as instancias educacionais, uma vez aceita a presenca 

institucionalizada dos mais velhos corn renovado sentido de vida social. 

PIII concorda corn a categoria mediadora da renovacao do estoque interpretativo 

sobre os conceitos e atitudes em torno da velhice; para tanto, faz use das ideias de Caponi 

(1997), introduzindo nesse campo percepciies pelas quais podem ser compreendidas novas 

direcOes para as instituicOes comprometidas com o bem-estar humano. 0 texto indicado 

pela interlocutora refere-se ao pensamento contraditorio da velhice retratado por Jorge 

Luis Borges em Obra Poetica. Nos versos do poeta, 

0 sentimento de neio carregar urn corpo desejado, um corpo que 
e mais dependente dos outros do que gostariamos, e um faro que 
nao podemos descuidar, mas esse sentiment° parece ser menos 
doloroso e essa impotencia menos determinante, no momento 
em que o idoso se pode reconhecer a ele proprio (e e 
reconhecido pelos outros) como um sujeito que e algo mais que 
um corpo, como alguem que e tambem o ator de uma historia 
que e a sua e que, agora parece tornar-se inteligivel (Caponi, 
1997, p. 5) 

0 texto revela uma possivel realidade embutida na velhice, qual seja, a de o 

idoso reconhecer-se na integridade humana e no seu significado como autor de sua historia 

pessoal e social. Pode surgir disso a direcao de awes de reconhecimento social pela qual 

tanto o idoso toma sua funcao social como as geracOes ouvintes assimilarem sua identidade 

historica, sua singularidade e capacidade criativa, evitando-se o desmanchamento 
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provocado pela exclusao. Existem, portanto, singularidades pessoais a serem conquistadas, 

as quais podem fomentar legitimamente a realizacao do ser humano e, se coletivamente 

representadas, contribuem para a constituicao da identidade de todos que pertencem 

comunidade. 

Pois e no momento em que uma vida pode ser narrada que 
ela chega a adquirir certa irzteligibilidade, e e end° que ela 
pode ingressar no dmbito da narraccio histOrica. Assim, e no 
moment() de nossa velhice, que se faz possivel falar de nossas 
vidas como sendo belas, dignas ou exemplares, pois e nesse 
moment() que se atinge essa `inteligibilidade retrospectiva' 
que faz que nossa existencia passe a formar parte de um 
relato (nem sempre bom) mas que Me [(Winn Set' noryd 
(Idem, p.3). 

0 texto indicado por PIII mostra que a revelacao do desconhecido em torno da 

velhice faz descobrir o que ainda esta oculto e que a mediacao do conhecimento desperta 

novos entendimentos e pode renovar a etica social. As impressOes de Borges revelam o 

lado pacificado de um ser humano que entra em plenitude; entio, seu corpo fragilizado 

pode ser contrabalancado corn a fortaleza de uma existencia carregada de intimidade a ser 

revelada. 

Llego a mi centro 

a mi algebra y mi clave, 

a mi espejo. 

Pronto sabre quien soy. 

A criacdo da visibilidade renovada, ao se manifestar, remete para novos avancos e 

investigagOes. Nesse sentido, a responsabilidade politica e cultural do Estado e da 

universidade se associa as afirmaceies das interlocutoras das mediaceies, isto é, o Estado e a 

universidade contribuem significativamente quando apoiam os eventos sociais indicadores 

da renovacao dos discursos sociais na terceira idade. A universidade e, nela, o investigador 

pode iniciar sua contribuicao 
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pela andlise das seguintes questOes: quern sao os agentes 
envolvidos nessa luta em torno de definicoes?, qual o tipo de 
arena que utilizam?, que estrategias poem em acao e comp 
definem as relacoes de forca que se estabelecem?, gnats silo as 
representacOes dominantes na organizacao das praticas 
legitimas associadas a definicao das idades e como a partir 
delas definem-se os comportamentos corretos ou adequados?, 
como os individuos de mais idade, viVetki0 em COndicoes 
distintas, reelaboram essas representacoes e redefinetn novas 
praticas? (Debert, 1994, p. 22) 

A universidade nab cabe a solucao dos problemas sociais relatives a terceira idade, 

mas contribuir na compreensao das representacOes e dos desejos, revelando os 

estrangulamentos que impedem a emancipacao, preparando recursos humanos  el m~Slrl0, 
organizando e ou acompanhando experiencias definidoras de papeis facilitadores de 

realizacao humano face ao enveihecimento. Caberia, portanto, a universidade estar na 

fronteira dos rompimentos, facilitando o dialog° social e nele se envolvendo. 

Ao Estado caberia a responsabilidade de apoiar o universo expressivo das 

proposicOes reveladas e promissoras de renovacao politica; contudo, para tanto, se faz 

necessaria a definicao de problemas e os encaminhantes pertinentes consistentemente 

elaborados. De acordo corn as tres interlocutoras, parece haver pouca sensibilidade social 

do Estado brasileiro; por isso urge a pressao para que tome a si o apoio mediante a 

legislacao e incentivos fiscais. A sociedade civil se apresenta, portanto, como espaco 

determinante nas representacOes e renovacao do estoque interpretativo e etico em torno da 

geracao dos mais velhos. 

A construcao de conceitos e de experiencias renovadas em torno da velhice nao 

pode ficar restrita aos grupos onde ela ocorre; o reconhecimento social implica em 

tornar visivel a situacclo particular e supoe a acclo de grupos socialmente 

interessados em produzir uma nova categoria de percepcao do mundo social (Debert, 

1994, p. 23). 

0 problema, uma vez reconhecido, passa a ser formulado, mas isso nao se constitui 

em processo gratuito. Os atores sociais, no caso, os idosos, e seus socios ou agentes 

especializados encarregados de dar credibilidade ao projeto social, representam fatores 

positivos quando propoem construcoes teoricas e demonstracOes convincentes da 

oportunidade e merit° dos discursos reivindicativos, isto é, as representacOes corn seus 
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conte6dos simbolicos, efetivam-se nas praticas que solicitam a percepcdo social e seu 

reconhecimento. 

A questa° do envelhecimento, no entendimento das interlocutoras e de suas 

referencias, assume urn desafio para a ciencia, para a cidadania dos mais velhos, para a 

educacao e para a politica. 

A seguir e apresentado o resumo das categorias referentes e as respectivas 

categorias que dao os contornos definidores da identidade existencial e das mediacOes. 

Quadro 15 - Sintese da analise sobre as categorias referentes: 

CATEGORIAS 
REFERENTES SUBSTANCIAIS 

0 Estado Responsabilidade dos cidadaos e da sociedade 
civil 
0 Estado como regulador e incentivador 
0 equivoco da legislacao 
A atencao a insensibilidade historica 
A aproximacao corn as diversas instancias da 
sociedade civil e do Estado 
Atencao do Estado e da sociedade para as 
diferencas de faixas etarias na terceira idade 

A Universidade A universidade democratica e cidada 
Uma universidade responsivel 
Uma universidade critica 
Uma universidade parceira 

Categorias comuns ao Estado e a universidade As mediacoes fundamentais 
A renovacao conceitual e atitudinal 

Finalizando o capitulo, pode-se dizer que somente os clamores dos mais velhos, 

solidariamente organizados, moverdo a universidade e o Estado de para a constituicao de 

estruturas culturais e eticas adequadas aos contextos de sua insercao. A base sustentadora, 

portanto, das mudancas culturais e sociais, nao se centraliza, inicialmente, nas mediacdes do 

Estado e da universidade, mas no sentimento de cidadania e senso de justica que perpassam 

as instituicoes civis. 
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0 Estado realiza sua tarefa, somente se o fizer descentralizadamente, e sobre isso 

convergem as criticas sobre a propria lei da Politica Nacional do Idoso. 

Conta tambem a categoria das instituicOes basicas como determinante nas mediacoes 

para a revelacao da identidade existencial na terceira idade. De modo especial a familia e a 

escola e, particularmente, na visa() de PIII, a organizacao dos mais velhos e que 

determinardo os rumos mediadores de seu proprio desenvolvimento biopsicossocial. 

Seja no Estado, seja na universidade ou nas mediacOes de outras instituicaes civis, 

contam, sobremaneira, a concentracao de esforcos em promover a superacao de conceitos 

estereotipados sobre a velhice. A reno‘acao do estoque interpretativo da terceira idade e do 

processo de envelhecimento parece ser uma categoria decisiva para a flexibilizacao dos 

entendimentos e da pratica reveladora da vontade em reconhecer a geracao dos mais velhos 
penetrada de dignidade e de potencial de desenvolvimento, conquistados pela trajethria 

realizada e por aquela a ser feita. Em todos os casos a preparacao de recursos humanos é 

urn dos fatores importantes na gestao social do envelhecimento. 0 Estado e a universidade, 

nesse ponto, nao podem estar afastados urn do outro. 



ETAPA III 

DOS ENCAMINHAMENTOS CONCLUSIVOS PARA A 
GESTAO SOCIAL DO ENVELHECIMENTO 

E DA VELHICE 

A terceira etapa da investigacao tem a finalidade de alcancar definicOes conclusivas e 

propor politicas sociais corn vistas a criar institucionalizacOes publicas e civis ajustadas as 

exigencias da condicao humana provocada pela velhice. As propostas conclusivas e as 

proposicOes de gestao social para o envelhecimento e a velhice sao oferecidas corn base no 

discurso inicial sobre a acao comunicativa e nas perspectivas teoricas e praticas da 

identidade existencial e das mediacetes do Estado e da universidade. 

Os conhecimentos gerados, ou a serem gerados, nao sao suficientes para a 

emancipacao humana. E possivel que esses ja tenham sido parcialmente produzidos e 

fossem capazes de promover efeitos mais justos se houvesse boa vontade social em acolher 

os clamores daqueles que se aposentam ou estao em suas casas desejando participacao. A 

proposta, portanto, da terceira parte consiste em pontuar as posiceies alcancadas pela 

investigacao e propor alternativas de ordem social para ajustamento na justica e na 

expressividade humana a partir do discursos teorico e pratico-emancipador, constituintes da 

primeira e da segunda etapas. 

Os fundamentos comunicativos e as versOes teoricas e praticas sobre a identidade, a 

sabedoria, a intimidade, o sentido na vida e as mediacoes relativas ao Estado e a 

universidade, tern nesta etapa urn momento de posiceies transparentes e de proposicOes 

provocadoras. 0 conhecimento produzido mostra sua face integrada e desafiadora. 0 

discurso cientifico produzido nesta investigacao nao se esgota no conhecimento das 

posicOes conclusivas, mas avanca para as proposicOes voltadas as instituiciies onde os 

cidadaos realizam, efetivamente, a gestao social do envelhecimento e da velhice. 



CAPITULO VIII 

POSIOES CONCLUSIVAS: REVISITANDO 
OS FUNDAMENTOS, A IDENTIDADE 

E AS MEDIA(OES 

Pretende-se, neste capitulo, precisar solidariamente as posicoes da investigacao, 

avaliando as etapas corn o olhar de integracao e pontuando corn transparencia as ideras que 

perpassam os discursos da identidade existencial na terceira idade e das mediacOes. As 

posiciies conclusivas tem a finalidade de marcar com nitidez os caminhos e os resultados da 

investigacao. 0 olhar experiente sobre os fundamentos comunicativos e sobre as posiciies 

teoricas e empiricas da identidade existencial, a luz de todo o percurso da investigacao, 

esclarece remarcando todo o percurso e, especialmente, as categorias da identidade e das 

mediacOes, conduzindo para alem do piano do conhecimento e provocando o ultimo 

capitulo que pretende encaminhar a gestao do desenvolvimento tardio das idades. 

1 - A COMUNICACAO A LUZ DA INVESTIGACAO: DA CONSTRUCAO AOS 

FUNDAMENTOS 

A retomada do discurso comunicativo agora é vista a luz da investigacao. A 

diferenca reside, ainda mais, sobre a ideia de uma sintese integradora dos resultados corn as 

categorias conceituais que deram suporte a investigacao. 

A investigacao fortalece a ideia do quanto a racionalidade ocidental esta impregnada 

da logica manipuladora sem interesse no mundo-da-vida. Isso nao significa a morte da 

esperanca, mas a urgencia de se mediar o discurso dos interesses, pelo sucesso e pelo 

dominio da natureza, corn o discurso da justica e da expressividade, trazendo para a 

consideracao nao somente o argumento do conhecimento, mas o argumento do bem-estar 
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social de todos os cidadaos. Para tanto, aponta-se para a interlocucao contextualizada, em 

que falam a sociedade, a cultura e os individuos. Nao basta, portanto, a voz dos entendidos 

nas diversas areas do conhecimento; é necessario ouvir as consequencias na ordem social e 

na sorte dos individuos que participam das proposicOes culturais. A investigacao demonstra 

o quanto foi relevante ouvir os proferimentos dos mais velhos e definir atraves deles a sua 

verdade; o seu universo revela categorias esclarecedoras a respeito dos discursos te6ricos 

sobre a identidade, podendo-se dizer o mesmo da interlocucao com os profissionais. 

A interlocucao demonstrada na investigacao aponta para novos ensaios da 

racionalidade que ainda nao se esgotou. Os dois discursos da investigacao pratica 

demonstram o quanto é necessaria a construcao de um conhecimento ajustado ao campo 

dos interlocutores. Tanto é o lucro do conhecimento como é o lucro moral e ambos se 

intercomplementam na revelacao da expressividade dos mais velhos. A investigacao 

esclarece sobre a comunicacao enquanto demonstra verdades instaladas no ambito 

sociocultural dos interlocutores, assim como pretende avancar em outros esclarecimentos 

que se ajustam a outros contextos. Os resultados construidos nao se esgotam, mas 

proclamam novas possibilidades. As percepcoes sobre a identidade existencial e sobre as 

mediacties nao significam uma utopia e, sim, urn discurso inacabado, mas que contem 

verificacries e indicacoes para tomadas de decisoes. 

0 olhar voltado para a realidade e para convencoes a serem renovadas, traduz o 

quanto foram oportunas as categorias teoricas a luz da teoria da acao comunicativa. Ao 

abrigar os proferimentos, organizando-os e constituindo-os em categorias substanciais, foi 

possivel aproximar saberes que, em seu vigor, se constituem em conhecimentos a 

alimentarem transformacOes. Os falantes e seus atos de fala constituem-se no centro da 

investigacao. Os entendimentos, tanto dos mais velhos como dos profissionais, nao somente 

representam individuos, mas a realidade socioistorica na qual estao inseridos. Transparece, 

em toda a analise do proferimentos, conhecimentos significativos tanto para a construcao de 

saberes como para o encaminhamento de conclusbes politicas definidas no Ultimo capitulo. 

Os saberes contextualizados e revelados nao esgotam, entretanto, o potencial de 

conhecimentos, mas suscitam novas aprendizagens a serem construidas. 

A investigacao, por abrigar documentos escritos dos interlocutores e expressar vidas 

envelhecidas e mediacOes atraves de profissionais responsaveis, quer representar 
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sinceramente o universo de potenciais humanos e de exigencias sociais. A consciencia, 

porem, da fragilidade dos falantes diante de instituicOes resistentes suscita a ideia da 

necessidade de as falas se traduzirem em justica. 0 discurso do conhecimento é inoperante 

se nao se esclarecer na concretude dos costumes e se nao redundar na qualidade 

biopsicossocial da vida dos mais velhos. As falas e sua analise, mesmo nao sendo suficientes 

para afastar os disturbios sociais percebidos nas relacoes de poder e na angustia dos 

individuos, interpretaram o ser de velhos e as mediaceies a partir do Estado e da 

universidade. Os dois discursos praticos, de modo especial, concedem ao menos lima 

orientaceto geral da qual se possa partir para falar sobre os ttpos de coisas que constituem 

mattipidacOes diretas e indiretas da conscieticia (White, p. 89). 

0 discurso com categorias conceituais comunicativas revela conforme diz Pinto, 

(1992): um mundo para o dominio subjetivo, como con junto das experiencias as quais o 

ego tern um acesso privilegiado (p. 230 ). Os efeitos sociais e as aprendizagens sucessivas 

que ainda podem ser realizadas precisam ser conquistadas. As construcoses da investigacao 

anunciam que os falantes podem constituir atos de fala e revelar a propriedade de se buscar 

a verdade entre as pessoas que detem o conhecimento e que devem manifestar a justica. 

A analise dos documentos e a construcao de categorias mostraram-se validas uma 

vez que se constituiram numa maneira de entender a mensagem dos falantes e de revelar seu 

conhecimento. A analise proporcionou vigor as mensagens isoladas e sua transparencia 

tornou visivel o que possivelmente permaneceria oculto. A identidade dos mais velhos e as 

mediaceies aparecem com seus contornos. Particularmente os quadros sinteticos sobre as 

categorias substanciais da identidade e das mediacOes deixam nitidos o que os interlocutores 

pretenderam dizer, precisando suas intencties. De outra parte, a aproximacdo entre os dois 

discursos facilita a comunicacdo do universo dos velhos e do universo dos profissionais. 

Torna-se .transparente a reciprocidade dos objetos da investigacao: tanto os mais velhos se 

apresentam com seu potencial como as mediaceies se apresentam como capazes de 

contribuir na gestao de seu desenvolvimento. 

0 discurso comunicativo, a luz da investigacao, demonstra ser capaz de colher do 

cotidiano e das falas reunidas em categorias os conhecimentos necessarios para a promocao 

social e a emancipacao dos individuos. Os resultados da investigacao demonstram a 

validade das categorias conceituais corn base na comunicacdo. A fisica da palavra proposta 
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pela teoria da acao comunicativa apresentou-se fertil: a utopia nao precisa ser buscada fora 

da realidade daqueles que sabem de suas vidas e de suas instituicOes. 

Em resumo pode-se dizer que 

• os principios, do mundo-da-vida, da interlocucao, da emancipacao, da construcao 

politica e da razdo argumentative revelaram-se significati .vas como base conceitual de toda o 

processo da investigacao; 

• os atos de fala dos mais velhos e dos profissionais foram relevantes para a revelacao 

dos objetos investigados, demonstando-se, desta maneira, que a verdade e a justica podem 

ser conquistadas sem utopias anteriormente estabelecidas; 

• o discurso clama por outros interlocutores para avancar na fisica das palavras e 

corn seus atos ajustar-se o conhecimento e a justica em torno dos mais velhos; 

• as categorias substanciais em torno da identidade e em torno das mediacOes 

constituem-se na expressao vivida de um contexto, mas deve se configurar e se aperfeicoar 

na universalizacao; 

• os entendimentos sobre os potenciais dos mais velhos e as mediacOes para o seu 

desenvolvimento, colhidos na investigacdo, demonstram, enfim, o quanto foram 

significativos os fundamentos da teoria da acao comunicativa. 

2 - DO OLHAR DOS MAIS VELHOS AO DIALOG() TEORICO DOS 

AUTORES: CAMINHOS PARA SER 

Os resultados da investigacao elucidam potenciais dos mais velhos, contudo nab os 

esgotam. Demonstraram a adequacao das categorias referentes, seja pelos resultados 

teoricos advindos do dialog° advocatOrio, seja pelos resultados da investigacao colhidos 

pelas construcaes das categorias substanciais. 

Ao final do discurso sobre a construcao da identidade existencial dos mais velhos, 

transparece, como conhecimento e responsabilidade, o potencial real de desenvolvimento 
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dos mais velhos. Em consequencia dessa realidade biopsicossocial, manifestaram-se as 

aspiracOes dos individuos para constituirem sua significacdo, sendo a partir delas invocadas 

as mediacoes. A casa, traduzida na pesquisa como a alegoria da intimidade e a imensidao da 

sabedoria, necessitam ser habitadas e quem as preenche sao as mediacOes inicialmente 

propostas pela vontade politica do Estado e da universidade, a ser comandada pela 

sociedade civil e onde os mais velhos possuem a primeira e a palavra final. 

A investigacao realizada junto aos mais velhos mostra os conteudos da sabedoria, da 

intimidade e do sentido na vida. Os proferimentos organizados deram contorno e substancia 

as categorias reveladas no dialog() advocatorio realizado corn autores. 0 perfil dos idosos 

manifesta-se corn maior nitidez quando e percebido pela individualidade da sabedoria, pelo 

grau de operacionalidade e de maturidade conquistadas pela educayao dos individuos, os 

quais historicamente marcaram presencas e, portanto, ainda estao disponiveis e competentes 

para assumirem destinos interessantes para si e para as suas comunidades. Parece emergente 

e fertil a ideia de que o sentido da integridade em Erikson representa uma possivel 

caracteristica dos mais velhos, porem nao suficiente para representar o potencial de 

desenvolvimento contido na sabedoria. 

A intimidade, aliada as representacoes de encantamento e densidade de vida, revela 

que a vida humana tardia possui intensidade capaz de produzir efeitos satisfatorios, 

diferentemente do que se julga ao se pensar que existe um desmanchamento de sentimentos 

e de prazeres. Associada a intimidade esta a valorizacao da vida. Os proferimentos dos 

velhos interlocutores demonstram o quanto existe de potencial para a valorizacao da vida. A 

auto-estima referente a identidade pode ser constituida uma vez que haja para tanto objetos 

corn os quais os mais velhos possam lidar e, pelas relacoes, serem reconhecidos dando 

continuidade ao desenvolvimento pessoal e de suas comunidades. A casa e a imensidao, 

portanto,, nao sao desenhos apagados ou sem conteudos; podem ser espacos a serem 

habitados e caminhados. 

0 que ficou definido tambern pela analise dos proferimentos foi a dimensao da fe 

inscrita no cotidiano dos mais velhos, o qual parece conter luz propria no que se refere ao 

sentido na vida. A producao da confianca religiosa estabelece urn sentido 

independentemente do grau de fragilidade que possivelmente atinja o grupo dos 

interlocutores. A confianca na bondade ultima da vida parece superar-lhes a angUstia da 

morte. 
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Na abordagem que realizaram ainda sobre o sentido na vida, eles apontam para as 

instituicoes como os lugares da constituicao de significados para a identidade existencial. 

Parece que elas contem o fulcro pelo qual pode ser decidida a gestao social das idades e a 

realizacao do desenvolvimento tardio. As queixas recorrentes em seus textos revelam que as 

instituicOes, pela mudanca no perfil demografico, nao podem continuar as mesmas. 

preciso instalar nelas a politica do ser, construindo-se novas relacOes de poder. Sao as 

instituicOes que cOnferem as oportunidades para o desenvolvimento proximal dos idosos. 

As familias, as empresas, as escolas, os meios de comunicacao, a saude, a seguridade social 

e a habitacao sao instancias de mobilizacao para a conquista do desenvolvimento para todas 

as idades. A auto-referencia das comunidades e dos individuos parece oportuna e necessaria 
para abrigar os desafios da nova condicao humana produzida pelo envelhecimento das 

populacOes. 

Tres das categorias substanciais construidas: o grau de solidariedade, as 

aprendizagens no ciclo de vida anterior ao envelhecimento e o chamado para a emancipacao 

revelado pelos protestos sao comuns as categorias referentes. Assim, o desenvolvimento da 

identidade, a ser revelado pela sabedoria a intimidade e sentido na vida, é regulado pela 

forca da relacOes solidarias anteriormente estabelecidas, pela competencia das 

aprendizagens e pelo atendimento dos protestos que atualmente sao realizados. Conclui-se, 

portanto, que o vigor da vida social e o seu sentido de solidariedade modulam as 

oportunidades no advento do envelhecimento. Isso faz crer que a fragilidade das relacoes 

anteriores pode inibir a qualidade de vida, entendida por Neri, (1993), como saude 

biologica, saude mental, satisfacao, controle cognitivo, competencia social, produtividade, 

atividade, eficacia cognitiva, status social, renda, continuidade de papeis familiares e 

ocupacionais, continuidade de relacoes informais em gupos primarios(principalmente rede 

de amigos) (p. 10). Pode-se supor que as pessoas corn deficit de relacOes na vida pregressa 

podem aumentar a probabilidade de abandono corn perdas no status social, na continuidade 

de papeis familiares e ocupacionais e na continuidade de relacoes informais em grupos 

primarios (principalmente rede de amigos) e corn perdas na saude biologica e mental, na 

satisfacao, no controle cognitivo, na competencia social, na produtividade, na atividade e na 

eficacia cognitiva. 

As aprendizagens anteriores ao envelhecimento sac), na percepcdo dos 

interlocutores, a outra forca condicionadora da qualidade de vida tardia. Aqui se desdobra 



268 

toda a responsabilidade sobre os educadores quer nas familias, quer nas escolas. As 

construcOes curriculares nao podem se fiirtar as exigencias da qualidade de vida. As 

politicas educacionais sao produzidas pelas intencOes da racionalidade dominadora, o que 

signiflca que as intencOes subjacentes a educacao escolar possuem limitada preocupacao 

com a producao de conhecimento, habilidades e habitos voltados para a vida qualificada em 

toda sua intencao. Isso pode valer novos projetos, de responsabilidade particular do Estado 

e da universidade, associados a todas as instituicoes de parceria educacional. 

Os interlocutores Nem, principalmente nas condicaes presentes das villas dos mais 

velhos, o seu protesto, indicando com veemdncia as dificuldades em manterem sua 

competencia social, eficacia cognitiva e satisfack afetiva; solicitam coal veemencia 

reajustes na cultura e na sociedade 

Os recortes da identidade dos mais velhos, a partir da sabedoria, intimidade e 

sentido na vida, foram ferteis tanto para que se pudesse perceber o grau de desenvolvimento 

a ser alcancado como a responsabilidade educacional das mediacOes, o que enseja a que se 

avance na gestao social das idades e nas awes que efetivam o desenvolvimento. 

Portanto em relacao aos caminhos para a construcao da existencia dos mais velhos 

pode-se dizer que 

• a ideia da integridade, possivelmente resultante do envelhecimento, nao basta, uma 

vez que os mais velhos possuem urn potencial inesgotavel na sabedoria que clama por 

desafios; 

• a intimidade e corn seus corolarios substanciais de encantamento, densidade e 

valorizacao da vida demonstam o acerto de Castersen em considerar a operosidade afetiva 

dos mais velhos; 

• a sabedoria, a intimidade e o sentido na vida necessitam de aprendizagens e de 

experiencias solidarias constituidas durante todo o ciclo de vida; 

• a fe, na proposicao dos interlocutores, concede urn sentido de confianca na 

bondade Ultima do universo; 

• o sentido na vida possui nas instituicoes um lugar preferencial e as mediacoes ai 

concedidas podem regular a identidade existencial dos mais velhos; 
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• as queixas direta ou indiretamente reveladas constituem-se em fundamento para a 

emancipacao, 

• a importancia dos vinculos sociais permanecem sempre e sua limitacao constitui-se 

em risco para o desenvolvimento. 

3 - DO OLHAR DOS PROFISSIONAIS AOS ENTENDIMENTOS TEORICOS 

DAS MEDIACOES: CAMINHOS POR FAZER 

A primeira conclusao sobre as mediaceies que salta aos olhos, apos a investigacao, é 

a importancia do Estado para a construed() de espaeos legais e instrumentais voltada para as 

mudancas da sociedade, e da universidade para as mudancas culturais. A investigacao e, 

particularmente, a analise dos proferimentos dos interlocutores revelaram, entretanto, a 

necessidade de os interessados nas mudancas marcarem suas presencas em ambas as 

instituicoes. As afirmacOes de Habermas sobre as relacOes da sociedade civil corn o Estado 

foram recorrentes e, mesmo, incisivas junto aos interlocutores profissionais. Se é verdade 

que, para Habermas, 1995, o Estado constitucional e concebido como uma ordem politica 

livremente estabelecida pela vontade do povo, de modo que os destinatcirios das normas 

legais podem, ao mesmo tempo, se reconhecerem como os autores da lei (p. 92), na 

concepcao dos profissionais, o espaco da ordem pnblica somente se torna sensivel mediante 

a pressao realizada atraves de movimentos constituidos e capazes de afastar a 

insensibilidade governamental uma vez que, historicamente, os costumes em relacao ao 

bem-estar social sao frageis no Estado brasileiro. 

Fica evidenciada a responsabilidade dos cidaddos e da sociedade civil na construcao 

da gestao social dos idosos a ponto de os interlocutores reconhecerem que as conquistas 

legais que obrigam o governo a assumir as providencias na saUde, previdencia, educacao, 

habitacao se tornardo realidade pelas maos daqueles que contribuiram na elaboracdo da lei. 

A lei 8 842, na opinido instigante de uma das interlocutores apresenta-se 

excessivamente centralizadora, assumindo o entendimento de que os estados, os municipios 

e as instituicoes devem tomar os recursos e os destinos sociais dos mais veihos. Aos 

ministerios caberia a responsabilidade de regular, incentivar e fiscalizar as politicas 
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descentradamente construidas. Parece, eta°, que a legislacao esta comprometida pelo 

costume da excessiva centralizacao do poder e pela distancia entre autoridade e autores na 

gestao do envelhecimento e da velhice. Isso significa que os projetos motivados pelos 

potenciais reivindicativos e dirigidos a melhoria da qualidade do desenvolvimento da 

identidade existencial devam ser constantes, consistentes e contundentes para atualizar as 

defasagens diagnosticadas e exigidas por seus movimentos gestores. 

E transparente na pesquisa a necessidade de aproximacao entre as mediacoes do 

Estado e da universidade e, dessas, com as instituicaes que diretamente agem sobre a gestao 

social das idades. As politicas que administram as institucionalizacoes e as instituicoes, as 

construcOes culturais realizadas na universidade e fora dela e o disciplinamento da 

sociedade a que, integradamente, outorgam as formas da periodizacdo da vida. 0 

envelhecimento do envelhecimento corn perfis diferenciados reclama oportunidades 

diferenciadas. Os abandonos afetivo, intelectual e social a que sistematicamente sao 

relegados os mais velhos, corn seus potenciais diferenciais, ocultam o ser humano, 

aprisionando-o em espacos vitais reduzidos e sem reconhecimento. Isso significa que as 

instituicOes responsaveis pelos caminhos da sociedade e da cultura possuem tarefas novas a 

cumprir. 

A universidade, entendendo-se como cidada e nap como autoridade isolada e 

dominadora, possui a tarefa de tornar-se mais democratica e democratizar seus alunos e as 

instituicaes para as quais prepara recursos humanos. Urn projeto multicultural e solidario 

implica escolhas academicas constituidoras de discursos e de awes interessadas em 

construcao curricular, em presenca formadora nos meios de comunicacao, em relacOes de 

poder nas empresas e nas familias. Cursos de formacao em diversos niveis podem 

estabelecer urn caminho para uma visibilidade vigorosa para o envelhecimento. Parcerias 

podem ser realizadas corn os conselhos estaduais de idosos, corn a Associacao Nacional de 

Gerontologia e, mais contextualizadamente, corn os diversos lugares da existencia social 

dos mais velhos. 

0 Estado constitucional, mais democratizado pela presenca, pela forca do dialog() e 

pela pressao dos movimentos civis, tende a afastar-se de sua insensibilidade. As regulacOes 

necessarias no mundo-da-vida sao urgentes a medida que a populacao envelhecida cada vez 

mais reclama a oportunidade de construir expressivamente sua identidade, por carecer de 

oportunidades de producao, de educacao, de sande, de lazer. Enfim, o Estado cumprird sua 
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vocacdo quando exercer a vigilancia no sentido de corrigir o discurso tradicional da 

exclusao. 

A consistencia dos discursos corn elementos significativos de conviccao para a 

renovacdo das politicas em favor da gestao expressiva das idades tardias possui na 

universidade um espaco privilegiado e, portanto, de efetivacdo histOrica. 

A universidade dirigida pela presenca da realidade existencial pode significar a 

expansao de redes de comunicacao e de contextualizacao de verdades. Dessa maneira, a 

universidade contribui para que a trajet6ria da racionalidade seja mediada pelo mundo-da-

vida. As parcerias, a atencao sobre as distorcoes e, sobretudo, a reciprocidade dialogica 

entre Estado-sociedade civil-universidade na construcao de costumes podem transformar as 

dores nao claramente expressas em clareiras a serem percorridas sem lamentacOes. 

Em relacdo aos caminhos por fazer pela mediacao do Estado e da universidade 

pode-se dizer que: 

• cabe aos cidaddos e a sociedade civil a responsabilidade de guiar o Estado e 

habits-lo corn suas reivindicacdes e, a partir dessas, constituir as politicas do interesse das 

comunidades e dos mais velhos; 

• cabe ao Estado regular de acordo com as emergencias sociais e incentivar as 

iniciativas dos movimentos sociais em transformacdo; 

• é necessario rever a lei 8 842/94 considerada centralizadora, responsabilizando e 

concedendo recursos as autoridades regionais e locais na questao das politicas sociais para 

os mais velhos; 

• é necessario atencao sobre a historica insensibilidade dos governos em relacao as 

questOes que envolvem o bem-estar social; 

• é necessario aproximar as diversas instancias da sociedade civil para que se 

obtenha melhores resultados em relacdo as awes e as reivindicacOes em torno das 

necessidades das diferentes faixas etarias do desenvolvimento tardio; 
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• a universidade, juntamente corn o Estado, deve avancar no sentido de preparar 

recursos humanos habilitados, nos diversos niveis de ensino, para atender as demandas 

sociais provocadas pela alteracao do perfil humano e demografico; 

• a universidade deve assumir urn papel emancipador, quando critica ern relacao as 

construcoes convencionais constrangedoras, e anunciadora de novas convencoes, quando 

ensaia e promove pela pesquisa e pela extensao a renovacao do estoque interpretativo sobre 

a periodizacao da terceira idade; 

• tanto o Estado como a universidade possuem nas instituicOes primarias e 

secundarias o inicio e o fim de suas acao e dessa forma assumem urn sentido democratic° 

pela promocao de conceitos e atitudes ajustados a promocdo da visibilidade expressiva do 

periodo do desenvolvimento tardio. 

4 - OS DISCURSOS DA IDENTIDADE EXISTENCIAL NA TERCEIRA WADE E 

DAS MEDIACOES DO ESTADO E DA UNIVERSIDADE: UMA 

APROXIMACAO NECESSARIA 

A investigacdo sobre a identidade existencial na terceira idade e suas relacoes corn 

as mediacoes do Estado e da universidade revelou uma fonte de entendimentos e de 

responsabilidades capazes de dar novos sentidos tanto ao perfil demografico como ao perfil 

pessoal dos mais velhos. 

Corn base nas posicOes te6ricas e praticas da identidade existencial a ser construida 

no desenvolvimento tardio, evidenciou-se a relevancia das mediacOes do Estado e da 

universidade. A sociedade tera no Estado o regulador e o apoiador das mudancas nas 

relacoes de poder e, na universidade, urn espaco qualificador de entendimentos justificados, 

avancando a racionalidade corn a presenca do mundo-da-vida. 

Corn uma comunicativa acao do Estado e corn esclarecimentos apropriados na 

gestao social do enveihecimento e da velhice oferecidos pela universidade, ambos 

obedientes aos clamores da cultura, da sociedade e dos individuos, pode-se encaminhar a 

perplexidade do fenomeno inarredavel do enveihecimento populacional; pode-se ter 

perspectivas de uma visibilidade expressiva para os mais velhos. 
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Ficou evidenciada na investigacao a fertilidade do intercurso entre a peridiozacao da 

velhice e as mediacOes a serem promovidas pelo Estado e a universidade. Por meio dos 

conhecimentos em torno da identidade e das mediacOes, desvelados na primeira e segunda 

etapa da investigacao, foram firmadas posicOes para a interpretacao da identidade e, pelas 

analises com vistas a gestao social das idades, podem ser firmadas proposicoes para sua 

promocao. As duas etapas revelaram a interdependencia entre os dois objetos da 

investigacao. 

5 - REVISITANDO CATEGORIAS: AS RELACOES ENTRE A IDENTIDADE E 

AS MEDIAcOES 

A investigacao demonstrou o potencial do desenvolvimento real da identidade 

existencial no advento da velhice, mediante a construcao individual da sabedoria, seu gran 

de operacionalidade e sua influencia na maturidade. Nao menos significativo pode tornar-se 

o potencial afetivo, corn sua expressao de encantamento, densidade e, por consequencia, o 

aumento da valorizacao da vida pelo sentido da integridade pessoal, quando o individuo se 

reconhece sujeito de sua hist6ria conquistada e ainda presente. Essas categorias do 

desenvolvimento sao acompanhadas da necessidade de encontrar urn sentido em torno do 

qual o ser humano que envelhece possa encontrar consistencia real ou imaginaria para o 

pensar, amar e agir, enfim, deixar fluir seu existir. 

A identidade existencial, entretanto, nao se esgota em suas formas de ser, 

necessitando-se reinvents-la nos contextos de sua insercao e em projetos ainda nao 

construidos. 0 Estado e a universidade, diante do fenomeno do perfil demografico e 

ontologico transformado, possuem responsabilidade em conceder visibilidade ao rosto dos 

mail velhos, ampliando seu sentido social e oportunizando ao individuo caminhos para que 

se complete em objetos culturais e sociais o seu potencial conquistado, aperfeicoando o 

desenvolvimento da identidade. 

Para tornar viavel a visibilidade na velhice e, portanto, toms-la realizavel, duas 

questoes sao postas como fundamentais: a renovacao interpretativa do estoque cultural em 

torno das idades, particularmente, a velhice e as relacoes de poder na sociedade. As duas 

questoes sao intercomplementares, tornando o Estado e a universidade co-responsiveis. A 
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funcao de esclarecer sobre os limites culturais e, de modo especial, da universidade; a do 

Estado é de reordenar as relacoes de poder. Ambas as funcOes sao absolutamente 

necessarias para revelacao existencial dos mais velhos. Para que, em ambos os casos, a 

construcao da identidade dos mais velhos torne-se legitima, sincera e nao tutelada é 

necessaria a comunicacao corn os destinatarios das mudancas. Tanto os clamores que 

solicitam o afastamento da subjugacao como os proferimentos reveladores de potenciais 

ainda nao explorados sao motivos de investigacao e de reordenamento social. Portanto, a 

verdade e a moral devem surgir do dialog° edificante a ser estabelecido pela universidade, 

pelo Estado, obedientes aos interlocutores que sao a origem e os destinatarios de seus 

esforcos. 

Transpareceu na investigacao a importancia das instituicOes civis como suscitadoras 

de descobertas e produtoras de costumes. A universidade como o Estado, ao serem 

possuidos por elas, conseguem traduzir melhor os caminhos do envelhecimento e da 

velhice. A gestao social da terceira idade, portanto, nao deve ser produto dos intelectuais e 

dos politicos, mas resultado de seu dialog° corn as questOes emergentes do envelhecimento 

e da velhice, isto é, para que a construcao da identidade existencial na velhice seja realizada 

e necessario, de acordo com os proferimentos dos profissionais, que ambos tenham sua 

autoridade na sociedade civil; que a legislacao e os incentivos promotores de politicas da 

gestao da identidade existencial sejam sensiveis para corn a histOria do mundo-da-vida. Para 

tanto, a legislacao e os incentivos devem ser descentralizados para superar o vazio das 

propostas generalistas. A universidade torna-se transformadora no desvelamento da 

identidade existencial quando assume uma postura critica, eficaz e sincera ao realizar 

parceria com as instituicOes onde se produz, de fato, a gestao social dos mais velhos. 

Tanto o Estado como a universidade, ao terem na construcao da identidade 

existencial dos mais velhos urn objeto significativo de seus cuidados, possuem na 

qualificacao dos recursos humanos uma instancia privilegiada para construir a visibilidade 

expressiva dos mais velhos. 



CAPITULO IX 

OS POTENCIAIS POLITICOS DA INVESTIGACAO: 
PROPOSIOES PARA 0 ESTADO, PARA A 

UNIVERSIDADE E PARA OUTRAS INSTITUI(OES 

As posicoes reveladas no decurso da investigacao trazem a possibilidade de se 

chegar a proposicOes para a gestdo social da vida em seu desenvolvimento tardio. As 

afirmacOes da teoria da acao comunicativa, as posicOes teoricas sobre a identidade 

existencial e sobre as mediacOes do Estado e da universidade e, sobretudo, as revelacOes 

pratico-emancipadoras desveladas pelas categorias substanciais levam a propor alternativas 

politicas para o Estado, para a universidade, para a sociedade civil e para todas as 

instituicties que direta ou indiretamente estao envolvidas corn a questa° do envelhecimento 

e da velhice. 

1 - DO DISCURSO DA ACAO COMUNICATIVA PARA AS PRATICAS 

POLITICAS: PROPOSICOES GERAIS 

A contribuicao da teoria da acao comunicativa para com o exercicio de politicas 

sociais reside no restabelecimento da confianca no dialogo responsavel sobre o destino dos 

mais velhos em substituicao as utopias predeterminadas. Nesse sentido, retoma-se a 

confianca na racionalidade uma vez que o dialog° face ao tema a sincero, justificado e 

mediado pelo mundo-da-vida. 

0 fato de se poi -  a descoberto os interesses da justica e da expressividade, em pe de 

igualdade corn o conhecimento, contribui para a renovacao do entendimento em torno dos 

mais velhos. Os discursos convencionais podem ceder aos apelos do conhecimento 
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fortalecido pelo argumento, das orientacoes sociais justificadas e do desenvolvimento dos 

individuos. 

A teoria da acao comunicativa é entendida tambem como uma forma de efetiva 

producao politica isto significa que as utopias anteriormente estabelecidas por interesses 

predeterminados, por forca do paradigma da linguagem, perdem suas determinacOes para o 

dialogo contextualizado, sendo por ele, sim, propostas as politicas legitimas e necessarias. 

Se a irracionalidade dogmatica e a imposicao de discursos parciais e de interesse 

instrumental nao resolveram os apelos para a eqUidade é porque, possivelmente, nao foram 

esgotados os recursos humanos da racionalidade e da sensibilidade prometidos pela 

proposta comunicativa. Na proposta da teoria comunicativa para a renovacao das 

aprendizagens nas relacoes sociais, os sistemas sociais podem formar novas estruturas 

esgotando as capacidades de aprendizagem de sujeitos socializados, a fim de resolver 

probkmas de comando que ameacam sua integridade. E por isso que o processo de 

aprendizagem evolutivo das sociedades depende das competencias dos individuos que 

pertencem a ela (Siebeneichler, 1994, p.135). 

As propostas politicas baseadas na teoria da acao comunicativa tern por ffincao 

criticar os efeitos dos preconceitos e assumir uma posicao de decisiies e estrategias 

resultantes dos esclarecimentos postos em comum e mediados pelo mundo-da-vida. A 

formulacao de proposicOes para as relacoes de poder na sociedade possui compromissos 

nao somente com a verdade, mas com a justica e tendo em vista o bem-estar dos individuos, 

exigindo-se que ninguem fique de fora do discurso e das conquistas relacionadas ao poder 

social. 

Como ja foi dito, a tarefa sera a de ampliar o potencial de identidade dos idosos 

corn vistas a que seja reconhecido por eles mesmos e em instancias sociais facilitadoras do 

desenvolvimento. As politicas, portanto, emanadas quer dos lugares pUblicos quer dos 

lugares civis, sob o olhar comunicativo, nao podem esquecer os proferimentos dos mais 

velhos e, dessas manifestacOes, exaurir o potencial das awes a serem implementadas. Os 

protestos reivindicativos sao, no caso, o inicio e o fim ultimo de urn discurso politico. Dessa 

maneira, tern-se em atencao a superacao do processo histOrico que, no Ocidente, foi 

produzido sob a etica de interesses manipulativos e nao do mundo-da-vida. 

E significativa tambem a analise das conquistas globais, construindo-se uma rede de 

novas relacOes sociais, corn aprendizagens de perfis humanos diferenciados para o 
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desenvolvimento humano tardio. A contextualizacao de conquistas globalizadas pode, por 

outra parte, despertar novos espacos; assim, a construcao humana constituir-se-a 

diferenciada e solidariamente. 

Tanto quanto os desejos e as conquistas globais, é importante o poder do 

convencimento do discurso reivindicativo. A politica reivindicativa no discurso 

comunicativo tern sua forca nao somente em seu contend°, mas na expressao argumentada. 

A forca do conhecimento e sua expressao contribuem para as mudancas provocadas pela 

interpretacao dos proferimentos dos mais velhos. Existe, portanto, a preocupacao da 

construcao de entendimentos pos-convencionais, isto é, voltada para direcOes sugeridas 

pelo poder da comunicacao. 

A politica corn base na acao comunicativa exige a existencia de redes de 

comunicacdo, perseguindo nao mais ideais propostos a priori, mas proposicOes e 

experiencias capazes de promover aprendizagens sociais coletivamente construidas. As 

awes nao sao promovidas pelo interesse pessoal mas emanam dos desejos e propOsitos 

auferidos entre as pessoas. 0 resultado de toda a acao é acompanhado de critica, que 

estabelece suas direcOes a luz do bem-estar social e individual. 0 fim ultimo , portanto, da 

etica do discurso é o homem contextualizado, e sua palavra sinceramente dita e justificada é 

o criterio final da acao politica. 

Na acao politica, nao pode ser descuidada a irracionalidade da cultura. 0 

inconsciente historic°, corn suas raizes fortemente implantadas, tende a dar continuidade 

lOgica dos discursos tradicionais onde se instalam as vontades particularmente favorecidas. 

0 discurso comunicativo pressupeie o sentido da luta, porquanto persiste a tendencia para 

os rancos continuados de hegemonias, corn suas verdades e costumes. Parece que somente 

estrategias conseqtientes, transparencia, persuasao e paciencia podem determinar a mudanca 

em favor da logica do mundo-da-vida. A colonizacao dos desejos dos mais velhos em favor 

do sistema voltado para fins desconectados dos interesses da justica e da expressividade 

para todos possui inclinacoes corn base na engenharia cultural das civilizaciies. A autoridade 

da politica comunicativamente estabelecida apresenta-se tardiamente, e suas proposicOes 

tendem a sofrer resistencias; contudo possui sua legitimidade e forca na organizacao das 

populacOes desejosas de verem novas regras impressas no ordenamento social. A politica, 

comunicativamente proposta prioriza, portanto, suas reivindicacOes em projetos especificos 

e ordenados dentro da cultura onde devem ser realizados. Dessa forma, na educacao, na 
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construcao institucional, na saude, na intimidade e em outros espacos de constrangimento 

social dos mais velhos, é preciso organizar projetos e grupos de pressao para a mudanca. A 

construcao da violencia instrumental nao se afasta apenas pelo esclarecimento. A logica da 

racionalidade com base no poder, historicamente, resistiu, nada existindo que a detenha, a 

nao ser o que historicamente a deteve: o fato da continuada resistencia do mundo-da-vida. 

0 despertamento para a comunicacao é urn resultado da presenca humana inquieta diante da 

violencia, apelando para a forca da logica da realizacao social solidaria. 

Os atos de fala a serem promovidos, alem de convencerem devem encontrar efeitos 

praticos em todos os lugares. Os gestores sociais localizados na sociedade civil possuem a 

tarefa de convencer, de romper e de promover a visibilidade expressiva dos mais velhos 

diante do sistema, onde as leis sao, muitas vezes, apenas indicacoes de propositos a serem 

conquistados. Para tanto, os seus projetos se prendem fortemente a analise do universo 

existencial da populacao envelhecida. Os mais velhos, ao reclamarem novas direcOes na 

gestao social, podem ser postos em tutela, constrangendo-se a fala e a politica organizada, 

limitando-se o poder dos falantes, desconsiderando-se os compromissos sociais atraves de 

paliativos. 0 caminho da comunicacao, portanto, nao se realiza sem a presenca decidida dos 

falantes. 

A gestao social comunicativa é exigente e, por se basear em diversidades de falantes, 

se inaugura diferenciada e continuamente. Nao existe um cumprimento legal definitivo, nem 

ideais preestabelecidos e o conflito entre a razao comunicativa e colonizadora é constante. 

Neste caso a razao comunicativa tambem a operat6ria e instrumental, sendo sua finalidade 

constituida, porem, pela justica e pela expressividade. 

A politica para a emancipacao dos mais velhos, na linguagem comunicativa, 

compreende o alargamento do discurso solidario no interior do sistema e da sociedade civil. 

A apropriacao que o Estado e a economia realizaram sobre os individuos, conferindo 

periodos e determinando funcOes, restringiu a visibilidade positiva do envelhecimento. No 

periodo historic° em que havia prevalencia da autoridade familiar sobre as geracoes ai 

constituidas, os mais velhos tinham suas tarefas mais bem definidas. Atualmente, pela 

relativizacao da presenca familiar na definicao dos significados da identidade humana, a 

sociedade precisa fornecer novos elementos simbolicos e institucionais para definicao da 

existencia dos mais velhos. Os mais velhos e aqueles que estao chegando ao envelhecimento 

nao podem se furtar aos esforcos de delinear os espacos sociais para sua qualificacao; suas 
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palavras e desejos devem constituir a palavra de ordem para a gestao social das idades. 0 

obscurecimento da visibilidade dos mais velhos pode ser superado por representacks de 

qualificacao social existencial. E natural que a construcao da realidade social dos mais 

veihos tenda a preservar a figura do velho como incapaz de produzir uma trajetoria 

vigorosa, a menos que se produza urn discurso coerente capaz de convencer do contrario. 

A gestao social do envelhecimento e da velhice tern no potencial mediador da 

comunicacao uma estrategia para aprendizagens no conhecimento e nas normas das relacoes 

de poder; é importante, para isso, a excelencia da palavra e a excelencia dos falantes. Os 

discursos que descrevem os mais veihos como sujeitos corn categorias de desenvolvimento 

e que oferecem ilustracoes de novos encaminhamentos normativos sao necessarios para a 

emancipacdo. 

Os principios fundadores da pratica comunicativa oferecem a possibilidade de 

haver renovacao politica quando discursivamente construida. Assim, propae-se que a 

gestao social para a renovacao da identidade na terceira idade bem como suas 

conseqtiencias sociais devem passar pelo discurso alcancado pela racionalidade 

argumentativa e mediada pelo mundo-da-vida. A gestao social da vida na terceira idade é 

sempre a posteriori, isto é, as decisoes pnblicas ou em espacos privados emanam de 

conhecimentos frutificados na solidariedade e na sinceridade dos discursadores, sendo 

provisoria, falivel , aberta e sempre em busca de novos encaminhamentos sociais. Portanto, 

a politica corn base na acdo comunicativa é proposta como urn projeto de dialog° 

edificante. 

Isso nao significa que as praticas politicas em torno do aperfeicoamento da 

identidade na terceira idade da vida adulta e das mediacCies seja feito sem dificuldades, pois, 

se a linguagem fosse completamente desimpedida, ja teriam sido colhidos melhores 

resultados sociais e culturais na construcao da etica. Entretanto, a politica construida corn 

base na verdade, na justica e na expressividade, interpOem-se os privilegios constituidos. 

Isso, porem, ndo limita o potencial do discurso comunicativo como meio da gestao social 

corn vistas ao desenvolvimento do ser humano em todo seu ciclo de vida. 

ES*.TORIAL O G IWUCIAQI1e 
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1.1 - Desvelando proposicoes gerais com base no discurso comunicativo 

Com base nas das consideracOes realizadas, propae-se a organizacao de um quadro 

de proposicOes e, logo a seguir, a sua analise corn acOes que expressam, como exemplos, o 

seu teor: 

Quadro 16 - Sintese das proposicOes politicas gerais com base na teoria comunicativa 

Para awes de politicas participadas 

A contribuicao da teoria da acao comunicativa para com o exercicio de politicas 
sociais reside no restabelecimento da confianca no dialog° responsivel sobre o destino 
dos mais velhos em substituiedo as utopias predeterminadas. A gest& social da vida na 
terceira idade é sempre a posteriori, isto é, as decisiies pablicas ou em espacos privados 
emanam de conhecimentos frutificados na solidariedade e sinceridade dos discursadores, 
sendo provisorio, falivel , aberto e sempre a busca de novos encaminhamentos sociais. 

Para a critica das convenclies 

As propostas politicas baseadas na teoria da acio comunicativa tem por funcao 
criticar os efeitos dos preconceitos e assumir uma posicao de decisoes e estrategias 
resultantes dos esclarecimentos postos em comum e mediados pelo mundo-da-vida. A 
formulacao de proposiciies para as relacoes de poder na sociedade possui compromissos 
nao somente corn a verdade, muitas vezes apenas instrumental, mas corn a justica e tendo 
em vista o bem-estar dos individuos, exigindo-se que ninguem fique de fora do discurso e 
das conquistas relacionadas ao poder social. 

Para a producao efetiva de propostas pos -convencionais 

os sistemas sociais podem formar novas estruturas esgotando as capacidades 
de aprendizagem de sujeitos socializados, a fim de resolver problemas de comando que 
ameacam sua integridade. 0 obscurecimento da visibilidade pode ser superado por 
representaciies de qualificaedo social e pelas quais eles possam obter reconhecimento. 
Dessa forma, na educacio, na construed° institucional, na saade, na intimidade e em 
outros espaeos de constrangimento social dos mais velhos, é preciso organizar projetos e 
grupos de pressao para a mudanca. 

De uma itica universal para uma etica contextualizada 

E significativa, tambem, a andlise das conquistas globais, construindo-se uma 
rede de novas relaciies sociais, corn aprendizagens de perfis humanos diferenciados para 
os mais velhos. A contextualizaedo de conquistas globalizadas pode, por outra parte, 
despertar novos espacos e, assim, a construed° humana constituir-se diferenciada e 
solidariamente. As politicas, portanto, emanadas quer dos lugares pablicos quer dos 
lugares civis, sob o olhar comunicativo, nao podem esquecer os proferimentos dos mais 
velhos e, dessas manifestaeOes, exaurir o potencial das awes a serem implementadas. 
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Para uma gestao social em rede e reciprocamente comunicativa 

A politica corn base na acao comunicativa se estabelece em redes de 
comunicacao, perseguindo nao mais ideais ditos aprioristicamente, mas na abertura de 
proposicoes e experiencias capazes de promover aprendizagens sociais coletivamente 
construidas. As **es nao sao promovidas pelo interesse pessoal mas emanam dos 
desejos e propositos auferidos entre as pessoas. 

Para a construcio de projetos convincentes 

Os gestores sociais localizados na sociedade civil terao a tarefa de convencer, de 
romper e de promover a visibilidade expressiva dos mais velhos diante do sistema, onde 
as Leis sao, muitas vezes, apenas indicacoes de propositos a serem conquistados. Para 
tanto os seus projetos se prendem fortemente a analise do universo existencial da 
populacao envelhecida. 

Para uma gab constante e exigente em fun* das resistencias 

A construcio da violencia instrumental nao se afasta apenas pelo esclarecimento. 
A logica da racionalidade corn base no poder historicamente resistiu, e nao existe o que a 
detenha, a nao ser o que historicamente a deteve: o fato da continuada resistencia do 
mundo-da-vida, firmemente decidida. Os atos de fala a serem promovidos alem de 
convencer devem produzir efeitos prkicos em todos os lugares. 

A analise a constituida de acOes, dadas como exemplo, corn a finalidade de definicao 

de politicas gerais sobre as questOes do envelhecimento e da velhice: 

Para awes de politicas participadas 

A proposicao compreende acOes: 

• corn a participacao dos mais velhos, definindo-se as atividades a partir das suas 

reivindicacoes; 

• corn a participacao dos movimentos constituidos em favor da renovacao da gestao 

social das idades; 

• corn a participacao de instituicOes responsaveis imediatas pela discussao e 

promocao da gestao social dos mais velhos; 

• corn ampla discussao de projetos corn vistas a corrigir possiveis tendenciosidades; 
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• com a disposicdo de constantemente rever o discurso de politicas renovadoras do 

estoque das interpretacOes e dos costumes. 

Para a critica das convenc5es 

A proposicao pode levar a goes que: 

• detectem as queixas dos mais velhos em questOes biopsicossociais de sua 

identidade existencial; 

• se ajustem aos reclamos reivindicados e proponham constante revisao das 

atividades corn vistas a expressividade das comunidades e dos mais velhos nelas inseridos; 

• fomentem a igualdade de oportunidades para todas as geracOes, consideradas as 

diferencas do potencial de desenvolvimento; 

• abram espacos em todas as instancias sociais resistentes e ai realizem o discurso 

esclarecedor com vistas a justica e a expressividade. 

Para a producAo efetiva de propostas pos-convencionais 

A analise compreende diversas awes que: 

• demonstrem com excelencia as possibilidades de renovacao do cabedal etico a ser 

conquistado; 

• sejam multiplicadoras e abertas a outros empreendimentos que despertem a 

compreensao para os direitos humanos dos mais velhos; 

• que possam ser argumentadas e convencam sobre a propriedade da promocao 

inovadora; 

• que a configuracao renovadora da representacao seja iniciada pelos mais velhos e 

estes possam assumir sua defesa e demonstrar a adequacao do prop6sito. 

De uma etica universal para uma etica contextualizada 

A analise da proposicao, embora inesgotavel em seu potencial politico compreende 

awes que: 
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• atentem para os esforcos internacionais na promocao da visibilidade social dos 

mais velhos, 

• respeitem as formas especificas de ser da comunidade no cotejo com as 

conquistas universais em favor das politicas gerontologicas; 

• levem em conta as iniciativas locais para a gestao social da velhice e estejam 

abertas as criticas de outros lugares e corn outras posicOes; 

• considerem o potencial reivindicador compreendido nas iniciativas emergentes, 

promovendo seu atendimento. 

Para uma gestic) social em rede e reciprocamente comunicativa 

A analise desta proposicao pode compreender NO - es que: 

• tenham em vista diversos lugares interligados de awes, uma vez que as direcOes 

univocas nao possuem os mesmos efeitos; 

• sejam dirigidas aos lugares de forca social capazes de garantir influencia e 

excelencia no pronunciamento de atos de fala; 

• formem um conjunto consistente de propostas cada qual respeitosa das 

responsabilidades institucionais de sua fala, tendo-se no Estado, na universidade e nas 

instituicoes escolares, de saude e de comunicacao, urn conjunto solidario de awes; 

• sejam suscitadas por estudos conjuntos entre as instituicOes parceiras no projeto 

da gestao social da velhice. 

Para a construcAo de projetos convincentes 

A proposicao do convencimento compreende awes: 

• suficientemente capazes de promover elementos de conviccao ao publico para o 

qual é dirigido; 

• corn qualidade de linguagem, seja pelo conteudo dos argumentos seja pela clareza 

da exposicao dos motivos ern questao; 

• corn participacOes dos proferimentos emanados da realidade a qual a proposta de 

acao esta vinculada; 
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• sustentadas em justificativas reveladoras do conhecimento do problema a ser 

equacionado, das promessas de justica contidas no projeto e da expressividade a ser 

colhida com a iniciativa. 

Para uma acio constante e exigente em funcao das resistencias 

Essa proposicao compreende 

• cujos autores tenham consciencia das dificuldades em superar as convencOes 

historicas favorecedoras de hegemonies; 

• com esforcos educacionais corn vistas a uma consciencia esclarecida sobre os 

preconceitos inibidores das transformacOes; 

• corn flexibilidade de estrategias de convencimento uma vez compreendidas os 

nucleos motivadores das resistencias, 

• corn efeitos testemunhais favoraveis a demonstracao da excelencia das mudancas; 

• a longo prazo corn vistas a minimizar os efeitos das convencOes historicas. 

2 - PROPOSICOES POLITICAS A PARTIR DAS PERSPECTIVAS TEORICAS 

SOBRE A IDENTIDADE EXISTENCIAL NA TERCEIRA IDADE 

A idade pode trazer sensacao de fnistracao ou de realizacao, seja em funcao das 

alteracOes organicas, seja em funcao das atribuicOes sociais dadas ao sujeito na passagem de 

suas diversas idades. 0 gerenciamento das idades e a configuracao resultante sobre a 

identidade existencial dependem, portanto, das normas e das efetivas oportunidades levadas 

em consideracao numa determinada cultura e numa determinada sociedade. A gestao social 

das pessoas proporciona espacos diferenciados e sua linguagem é mais flexivel ou mais 

restrita, conforme o tempo da construcdo das identidades. A identidade feminina foi afetada 

pela revolucao industrial, e o perfil feminino transformou-se ao sair de casa; o homem do 

campo, ao envelhecer, perdeu oportunidades de auto-realizacao ao buscar a cidade para 

sobreviver. Pode-se dizer, com Roger Chartier (1995) que a civilidade e acima de ludo 
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uma arte, sempre controlada, da representacao de si mesmo para os °taros, um modo 

estritamente regulamentado de mostrar a identidade que se deseja ver reconhecida (p. 

166). 

0 que pode, porem, animar aos agentes politicos da gestao das idades dos mais 

velhos é que isso significa que as regulamentacOes sdo frutos da linguagem e como tal 

podem ser transformadas. Por mais reificados que sejam os prototipos sugeridos pelas 

maximas sociais, esses revelam sempre sua fragilidade; podem ser alterados assim que se 

alterarem as linguagens e a solidariedade recebida para suas novas regulamentacoes. 

Por outro lado, percebe-se tambem urn tempo agil para o rompimento dos binomios 

homem/mulher, sujeito/objeto e velho/adulto, propiciando -se deslocamentos da percepcdo 

da identidade hegemOnica da vida adulta. A sociedade civil parece estar autorizada a 

tambern privatizar as interpretacOes e direcoes para seus membros. De toda a forma, a 

organizacdo de conhecimentos e de exigencias de grupos pode interferir sobre as 

representaceies das idades e sobre o que estiver regulamentado em lei. 

A gestao politica dos mais velhos é tanto mais competente quanto mais clara for a 

intencao de propor um discurso gerador de deslocamentos e capaz de ampliar o enfoque 

cultural centrado na vida adulta. A clareza numa nova zona de desenvolvimento dependente 

das mediacties favorece a gestao das idades dos mais velhos uma vez que se tem a 

consciencia do poder da linguagem e da culturalidade de suas regulamentacOes. 

A identidade existencial dos mais velhos esta a merce dos discursos e da pressao dos 

seus organizadores. A visibilidade comunicada e sua argumentacdo em torno de ilustraceies 

podem transformar a civilidade. 0 fato de se compreender que a identidade existencial 

depende da cultura e de que esta pode auto-referir-se pelas falas de seus gestores leva 

construcao de desejos localizados nos lugares de suas manifestacoes, ao mesmo tempo em 

que sofre o discurso da globalizacao. Os sujeitos historicos andam, portanto, entre a cultura 

universal e a autonomia pessoal e comunitaria. 

A politica das idades dos mais velhos pode lucrar corn ambas as direcoes: de urn 

lado, a pressdo para a singularidade e, de outro, a forca da desterritorializacao dos 

simbolos, as quais podem levar a perspectivas insuspeitadas. 

Todos aqueles que quiserem participar do processo da gestdo das idades, alem de 

avaliarem a circunscricao do discurso, nab podem se furtar de atender aos apelos e as 
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manifestacks universais em torno da igualdade entre as geracOes. Se, por um lado, as 

convencoes historicas tendem a repeticao, por outro, existem resistencias, capazes de 

realinhar as direcOes impressas na sociedade, nas mentes e nos corpos das pessoas. 

A gestdo da identidade dos mais velhos passa, portanto, pela critica da politica social 

existente, pela qualidade do discurso inovador e pelas estrategias de reconstrucao das 

regulamentacoes. Avaliar os impedimentos inerentes as linguagens historicas, centrar-se nos 

proferimentos dos interessados e apelar para os lugares de autorizacao dos regulamentos 

sao possibilidades potencializadoras de mudanca. Os lugares de autorizacdo podem hoje ser 

entendidos como as instituicOes gestoras de opinido, realizadoras das institucionalizacks e 

iniciadoreas das regulamentacOes. A familia, a empresa, os meios de comunicacao, os 

espacos de politica piiblica e a escola constituem os lugares onde os discursos pronunciados 

devem convencer. Vale repetir o ja foi dito: No medium constituido por comunicacoes 

formadoras de normas e valores, e penetradas de experiencias esteticas, os contezidos 

culturais herdados nao scro mais simplesmente os marcos de modelaccro dos carecimentos; 

ao contrario em tal medium, os carecimentos podem buscar e encontrar as suas 

adequadas interpretacties (Habermas, 1990b, p. 72). 

A politica para o envelhecimento e a velhice pode realizar seu discurso adequado, 

tendo em vista a concepcao de crise etaria diante das perdas que ocorrem, significando nao 

o fim da identidade existencial, mas o inicio de urn novo perfil a ser produzido Se nao 

houver esse entendimento, ocorre a exclusao. A crise existe por for -ca da inexistencia de 

padrOes regulamentados, uma vez que o envelhecimento das populacOes e um fato recente, 

de forma que os mais velhos e aqueles que envelhecem ainda estao surpresos com a 

condicao humana dada pela velhice. A realidade, portanto, d emergente. 

Os gestores sociais das idades, antes nao tinham por que se preocupar corn os 

poucos que envelheciam; hoje, porem, os mais velhos constituem urn indice populacional 

consideravel. A tradicao via na velhice uma vida adulta degradada; agora a presenca 

significativa dos mais velhos obrigou a ver esta nova condicao humana em sua singularidade 

e nao apenas nas atribuicoes relacionadas a vida adulta produtiva. De urn modelo deficitario 

de velhice, pode-se passar, entao, para urn modelo de desenvolvimento do curso de vida. 

A mudanca de abordagem na consideracao da velhice traz consigo urn paradigma 

positivo para a gestao social das idades. A proposta de urn modelo teorico que aponta para 
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urn potencial de desenvolvimento ainda nao esgotado inclui o entendimento da possibilidade 

de despertar categorias ainda nao conquistadas e mediacOes sociais constituidoras de 

sentido de vida para os mais velhos. 

0 potencial de desenvolvimento humano esta inserido entre a histOria individual e a 

historia social. A producao humana da velhice, portanto, depende das iniciativas culturais 

suscitadoras de categorias de desenvolvimento que assumem proporcOes diferenciadas de 

acordo com a politica educacional impressa nos costumes. A politica se torna autentica e 

produtiva quando dirigida pelos interesses que ditam os padaies referenciais a serem. A 

invasao do Estado nas questoes da disciplina dos valores e dos habitos pos em relevancia a 

producao de bens e a reproducao. Com  o advento da velhice populacional, porem, o Estado 

nao ofereceu ainda condicoes para a realizacao de representacOes sociais para os mais 

velhos. 

A expressao humana dos individuos e seus reflexos na constnicao da cidadania e das 

comunidades dependem de praticas reconhecidas e oferecidas. As interpretacoes de 

Vygotsky sobre o potencial humano a ser descoberto suscitam o reconhecimento da 

importancia de uma politica social de oportunidades, o que significa que a constituicao 

biopsicologia se estrutura a partir das condicOes estimuladoras da cultura e da sociedade. A 

gestao social, pretendendo manter as condicOes minimas de igualdade para todas as idades, 

possui, portanto, a tarefa de oferecer constantes outorgas para a elaboracao atualizada do 

perfil humano. As categorias do desenvolvimento sao garantias pelas quais os responsaveis 

pela gestao social podem oferecer espacos de expressividade para os mais velhos. 

Os estudos teOricos revelam a existencia de categorias de desenvolvimento a serem 

conquistadas no decurso da vida e que podem ser expressas na velhice. A sabedoria, a 

intimidade e o sentido na vida foram apresentadas e teoricamente analisadas, configurando-

se como fundamento de valorizacao da velhice e, mais que tudo, como oportunidade de 

expressividade das comunidades e dos individuos que envelhecem. Assim como os jovens, 

por meio da capacidade de operar abstratamente corn a realidade e de nela investir 

afetivamente, podem dar conta dos problemas emergentes, os mais velhos podem operar de 

forma penetrante suas realidades e delas se aproximar com a afetividade densificada e ali, 

uma vez autorizados, organizar urn sentido para suas vidas e, possivelmente, aperfeicoar o 

destino social das comunidades de sua area de insercao. Disso emanam potenciais de 

desenvolvimento a serem explorados pela gestao social das idades. 
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Se e verdade que a adaptacao humana na atualidade nao depende tanto da memOria 

da tradicao cultural, nao é verdade que a qualidade das interpretacOes e das awes culturais 

possa dispensar aqueles que construiram os entendimentos, a tecnologia. e as formas de se 

apresentar as instituicOes. As formas especificas de ser de nossas comunidades podem 

revelar aos mais jovens as diferencas da politica do ser, ao contrario da globalizacao, que 

imprime formas generalizadas de ser e de ter. 

Se é verdade que precocemente os individuos podem ser dispensados de seus 

trabalhos, nao é, porem, vantajoso para o desempenho humano pessoal e comunitario a 

perda do cabedal humano dos mais velhos. 0 universo psicologico enriquecido pelos 

operacOes mentais e pelos esquemas afetivos reveladores de uma cultura construida nao 

pode ser dispensado sem frustracao. 0 mundo-da-vida constituido nao pode ser dispensado 

em favor de interpretacOes precipitadas pelo lucro sob pena de se estabelecer o criterio dos 

meios sobre os fins. 

Tanto os mais velhos necessitam das instituiceies para mediar seu desenvolvimento 

como essas necessitam dos mais velhos. As operacCies bem-sucedidas nas formas afetivas de 

amar e pensar a realidade tern nos mais velhos um instrumento qualificado para levar a 

efeito o desempenho das instituicOes. 

No ultimo estagio do desenvolvimento humano, que é o da qualificacao das 

representacoes, gracas as possibilidades criativas, emergem tambem os significados 

resultantes da sintese das interpretacoes e de seu conteudo afetivo. Os significados ai 

inseridos, alem da historia pessoal, revelam a densidade interpretativa e emocional da 

hist6ria das comunidades, o que equivale a dizer que a qualidade das representacoes, seu 

grau de verdade e verificabilidade, insinuacOes afetivas dependem da qualidade das 

mediacOes da linguagem histOrica e da qualidade das operacOes pessoais. Disso resultam, a 

intimidade e a sabedoria. 

0 grau de satisfacao da existencia, portanto, nao se esgota nas oportunidades de 

oferta atual de contato corn a realidade, mas tambern emerge das disposicoes 

representativas, facilitadoras da contemplacao, da critica, da criacao e da densidade afetiva 

anteriormente elaboradas. 

A construcao social das instituicOes e das pessoas pode ser enriquecida pela 

presenca dos mais velhos, pela interpretacao e pela forma de emprestar seu cuidado, ao 
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estar prejudicada sem a colaboracao dos mais velhos; o mundo-da-vida em seu contexto 

pode ter nos mais velhos o fundamento de sentidos proprios, sem o qual as instituicOes 

perdem sua consistencia original. As empresas, as casas, as escolas, enfim, todos os lugares 

onde se realizam discursos disciplinadores do ser humano necessitam de sua historia original 

e daqueles que participativamente os construiram. 

A massa critica e afetiva dos mais velhos pode redundar em beneficio humano, pois a 

memoria ativa nao se constitui num passado inutil , mas dispOe-se como instrumento de 

fertilizacao original para as decisOes que envolvem senso de justica e de expressividade. 

A presenca institucional dos mais velhos nao representa uma presenca inocua. Sua 

presenca antes pode constituir-se numa fala construida entre interlocutores e o 

conhecimento nao é fruto de apelos de individuos que aplicam seus entendimentos de uma 

forma unilateral mas fruto de urn dialog° edificante que acontece entre sujeitos que falam da 

realidade dos mais velhos. Andreola comunga dessa importante questao ao dizer que a 

construccro de uma nova civilizacao, de uma nova ordem internacional, exige que se parta 

do ser humano, das pessoas, inseridas em seus grupos e em suas comunidades, dos valores 

que lhes sao proprios, de suas experiencias, de suas expectativas, de seus interesses, de 

suas formas de vida, de sua cultura enfim. A redescoberta da cultura, em sua forca 

revolucionaria e transformadora e a instauractio do dicilogo entre as diferentes culturas, se 

nao sao o unico caminho para as solucoes, sao, contudo, fatores importantes nesta 

retomada de caminhos menos sombrios (Andreola,1985, p. 294). 

A longevidade das populacOes transformou o perfil demografico, a concepcao 

institucional e a condicao humana, significando novas referencias nas relacoes de poder. As 

categorias de desenvolvimento demonstram que é possivel a conquista de niveis de 

competencia diferenciados nas formas de operar a realidade, as quais suscitam ajustes nas 

relacOes sociais e interpessoais para a obtencao do beneficio adequado a nova expressao 

humana. A gestao social das idades nao pode lidar convenientemente corn a realidade do 

envelhecimento se nao ajustar os meios para a periodizacalo a ser ressignificada. A tarefa 

compreende a flexibilidade de mediacOes da familia, da escola, das empresas e do poder 
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public°. 0 Estado e a sociedade civil possuem interlocutores com exigencias proprias e, 

enquanto nao se tomar a palavra dos falantes com seus desejos, labora-se autoritariamente. 

0 sentido na vida dos idosos ndo reside apenas em sua boa vontade nem recai 

somente sobre eles o beneficio do destino qualificado que lhes possa ser conferido. A gestao 

social das idades, sob a luz das categorias de desenvolvimento dos idosos, necessita de 

concepcOes com renovadas outorgas. Os discursos comunicativos realizados pela sociedade 

com os idosos podem prover de novos significados a estrutura das outorgas sociais. 

2.1 - Desvelando proposicoes corn base no discurso teorico sobre a identidade 

existencial na velhice 

Com base nas consideracOes realizadas, propoe-se a organizacao de um quadro de 

proposicOes, as quais sao analisadas logo a seguir: 

Quadro 17 - Sintese das proposicOes politicas corn base no discurso teorico sobre a 

identidade existencial na terceira idade 

Das representacoes historicas para as representacoes conquistadas 

0 que pode, porem, animar aos agentes politicos da gestio das idades dos mais 
yams é que isso significa que as regulamentacoes sao frutos da linguagem e como tal 
podem ser transformadas. Por mais reificados que sejam os prototipos sugeridos pelas 
maximas sociais estes revelam sempre sua fragilidade. Podem ser alterados assim que se 
alterarem as linguagens e a solidariedade recebida para suas novas regulamentac6es. 

Para uma identidade construida entre as linguagens locais e universais 

A identidade existencial dos mais velhos esta a merce dos discursos e da pressao 
dos seus organizadores. A visibilidade comunicada e sua argumentacao em tomo de 
ilustraciies pode transformar a civilidade. 0 fato de se compreender que a identidade 
existencial depende da cultura e de que esta pode auto-referir-se pelas falas de seus 
gestores leva a construcao de desejos localizados nos lugares de suas manifestacoes ao 
mesmo tempo que sofre o discurso da globalizacao. Os sujeitos andam entre a cultura 
universal e a autonomia pessoal e comunitaria. 
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De uma identidade em potencial em busca de mediacoes 

A expressao humana dos individuos e seus reflexos na construcao da cidadania e 
das comunidades depende de praticas reconhecidas e oferecidas. As interpretacoes de 
Vygotsky sobre o potencial humano a ser descoberto suscitam o reconhecimento sobre a 
importancia de uma politica social de oportunidades. Isso significa que a constituicao 
biopsicologia se estrutura a partir das condicoes estimuladoras da cultura e da sociedade. 
A gestic) social, pretendendo manter as condicoes minimas de igualdade para todas as 
idades, possui, portanto, a tarefa de oferecer constantes outorgas para a elaboracao 
atualizada do perfil humano. 

A exacerbacio da crise da identidade como instrumento de libertacio 

A politica para o envelhecimento e a velhice pode realizar seu discurso adequado 
tendo em vista a concepcao de crise etaria diante das perdas que ocorrem, significando 
nao o fim da identidade existencial, mas o inicio de um novo perfil a ser produzido Se 
nao houver este entendimento, ocorre a exclusio. A crise existe por fora da inexistencia 
de padroes regulamentados uma vez que o envelhecimento das populacoes é urn fato 
recente e os mais velhos e aqueles que envelhecem ainda esti° surpresos corn a condicao 
humana dada pela velhice. 0 realidade, portanto, é emergente. 

0 clamor das categorias referentes 

As categorias de desenvolvimento demonstram que é possivel a conquista de 
niveis de competencia diferenciados corn qualificacao enriquecida nas formas de operar a 
realidade, as quais suscitam ajustes nas relacoes sociais e mterpessoais para a obtencao 
do beneficio integral da nova expressao da face humana. A gestic) social das idades nao 
pode lidar convenientemente com a realidade do envelhecimento se nao ajustar os meios 
para a periodizacao a ser ressignificada. A tarefa compreende a flexibilidade de 
mediacoes da familia, da escola, das empresas e do poder publico. 

A analise d estendida, em forma de estrategias para cada uma das proposicoes 

apresentadas, corn a finalidade de definicao de politicas sobre as questeies do 

envelhecimento e da velhice: 
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Das representacks historicas para as representacties conquistadas 

Esta proposicao compreende urn conjunto de awes que: 

• tenham em consideracao, alem da hermeneutica da tradicdo - a qual pode estar 

colonizada pela racionalidade instrumental -, o olhar critico dos interlocutores, os quais 

podem superar os bloqueios que impedem a renovacao das linguagens; 

• traduzam um perfil de identidade representativo de mensagens, que efetivamente 

repensem os costumes usuais em favor dos desejos colhidos em leitura honesta da realidade 

existencial dos mais velhos, 

• oportunizem o rompimento dos binornios extremados entre vida adulta 

produtivereprodutiva e velhice, ampliando as relacOes de poder em favor dos mais velhos e 

deslocando, por consequencia, o entendimento da identidade existencial para patamares 

constitutivos de representacOes que se ajustam ao potencial reivindicativo. 

Para uma identidade construida entre as linguagens locais e universais 

Esta proposicao, entendida como corolario da anterior, pode ser traduzida em 

awes: 

• que promovam expectativas sociais em torno dos mais velhos, revelando-se um 

modo estritamente regulamentado de mostrar a identidade que se deseja ver reconhecida; 

• que representem o potencial da periodizacao de diversos lugares cotejado corn as 

proposiceies da comunidade, a qual promove a efetiva regulamentacao de oportunidades a 

serem reconhecidas; 

• que tenham sua origem na casa dos mais velhos e nao sejam tuteladas pelo poder 

public° ou qualquer outro que nao o da necessidade e expressao dos destinatarios. 

De uma identidade em potencial em busca de mediacoes 

Esta proposicao relativa ao potencial de desenvolvimento associada as 

representacoes mediadoras pode ser traduzida em awes: 

• instaladas em instituicOes existentes uma vez conscientes de suas responsabilidades 

face ao envelhecimento; 
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• em instituicOes a serem construidas para atender as demandas sociais portadoras 

das expectativas dos mais velhos, 

• que protagonizem experidncias com novos exercicios sociais capazes de prover as 

comunidades de uma cultura interpretativa e de uma sociedade aberta a constituir 

identidades expressivas para o envelhecimento e a velhice; 

• com avaliacOes continuadas sobre a justeza das iniciativas em seu projeto 

comunicativo. 

A exacerbacao da crise da identidade como instrumento de libertacio 

Esta proposicao expressa a necessidade de demonstrar corn contundencia as 

situaceies de exclusao e de sofrimento a par das virtudes e possibilidades do envelhecimento 

e da velhice. As propostas podem ser reveladas em awes que: 

• tenham a finalidade de provocar o desequilibrio no ordenamento das atribuicOes 

oferecidas nas instituicOes ao abordarem o envelhecimento e a velhice; 

• tornem visiveis as contradicOes, as injusticas, os sofrimentos e os apelos dos mais 

velhos; 

• sejam dirigidas em rede, revelando-se no interior do sistema e da sociedade civil a 

negacao de espacos e as alternativas superadoras dos aprisionamentos aos quais a vida e os 

mais velhos estao submetidos; 

• sejam contundentes no conteUdo, na forma de dizer e, ao mesmo tempo, capazes 

de serem racionalmente justificadas; 

• possuam linguagens de ordem cientifica, politica e estetica, tornando visivel a 

proposta de uma periodizacao mais justa e expressiva para a velhice. 

0 clamor das categorias referentes 

Adiante seraio especificadas as awes correspondentes a cada uma das categorias, 

sendo vistas agora aquelas que se referem ao conjunto das categorias da identidade. 

A proposicao do clamor das categorias referentes suscitam noes que: 
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• comprovem a competencia humana do pensar nas questoes que exigem 

ponderacdo na tomada de decisdo; 

• traduzam o universo da afetividade com a qual os mais velhos se envolveram e 

ainda podem se envolver 

• possam representar a continuidade da identidade das comunidades e instituicoes da 

insercao dos mais velhos; 

• suscitem sentimentos de participacao social e conseqiiente reconhecimento; 

• reforcem o sentimento de integridade face aos esforcos realizados em favor da 

construcao da cultura e da sociedade. 

3 - AS CATEGORIAS SUBSTANCIAIS DA IDENTIDADE EXISTENCIAL: 

DESAFIOS PARA A GESTAO SOCIAL DAS IDADES 

Nos proferimentos dos mais velhos, revela-se a urgencia dos ajustes na gestao 

social das idades e o testemunho de Alice é representativo dos outros: 

Concebe ela que os mais velhos devam prosseguir corn a certeza de que, corn 

paixclo pelo que fazem, conseguirdo sentir o quanto scio (gels a si e a sociedade. Se 

acreditarem no fio imagincirio do ouvido a palavra, sera() eks forge de informacao 

construtora. Argumenta: E pela atividade que (a pessoa) preenche a existencia na terra. E 

pelo trabalho que constrOi a sua histOria. E pela materialidade do seu ser laborioso e e 

pela alegria que consegue obter satisfaccio e é muito remunerado em todos os sentidos, 

enriquecendo sua personalidade. Alice nao esgota o sentido na vida apenas numa insercalo 

laboriosa: Conclui que pode existir uma reserva de chances para quern vive o verdadeiro 

amor... urn olhar, um gesto carinhoso, uma palavra animadora scio centelhas que refazem 

energias ainda capazes de dar sentido a vida no envelhecimento. 

A renovacao da funcao social a ser conferida em todos os ambientes permitird o 

aproveitamento das conquistas psicologicas que o tempo e a educacao produzem na vida, 

afastando-se a esterilizacao do potencial real ja. conquistado. 
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As categorias substanciais analisadas exemplificam a possibilidade de uma 

participacao fertil dos mais velhos nas questOes sociais. 0 quadro-sintese das categorias 

substanciais pode constituir-se em uma riqueza inesgotavel de proposicoes politicas e, para 

efeito da gestao social do envelhecimento e da velhice, analisamos algumas propostas 

emanadas do quadro 10. 

A sabedoria pode levar a que os empreendimentos humanos tenham maior vitalidade 

e ajustamento uma vez que podem ser mediados pela qualidade de operacOes produzidas 

pela penetracao dos entendimentos sobre questOes que exijam capacidade de sintese. A 

sociedade, e nela os mais jovens, possui nos mais velhos uma fonte de inspiracao para 

constituicao de uma personalidade basica diferenciada e de compreensao das lutas e 

projetos sociais a serem cumpridos. E corn des que o tecido psicologico e os sabedores 

originais possuem sua continuidade. As instituicOes, por outro lado, podem contar corn o 

tirocinio do entendimento dos mais velhos e, dessa maneira, avancar sem se perder em 

questOes nao pertinentes aos objetivos e aos problemas que devem ser solucionados. 

A intimidade pode levar a que a sociedade e suas respectivas instituicoes tenham em 

questao todo o universo de responsabilidade e de justica, mediando a racionalidade 

instrumental corn a racionalidade comunicativa. A amabilidade cuidadosa das experiencias 

anteriores determina a capacidade de relacties em torno do universo das instituicOes. Os 

mais jovens podem desenvolver o senso de admiracdo e auto -estima pelas narraceies e pelas 

virtudes humanas contidas em suas historias de vida, as quais contem niicleos tematicos 

para uma educacao firmemente contextualizada. 

0 sentido na vida tanto pode ser revelado pela fe - urn sentido absoluto na vida - 

como pelas instituiceies, as quais podem se constituir em meio para a construcao do 

potencial de desenvolvimento e a auto-realizacao. 

As tres categorias do desenvolvimento da identidade existencial nao sao 

acontecimentos naturais, mas sao produzidos e, por consequencia, dependem das 

aprendizagens anteriores e das vivencias da solidariedade anterior. 

As frustracOes na ausencia de sentido na vida pode levar a protestos veementes, os 

quais podem ser objeto primeiro das politicas sociais para a gestao da velhice. Os mais 

velhos demonstraram que, pelo sentido de fe e por sua presenca vigorosa em seus 

ambientes, é afastada a dissolucao do individuo, mantendo-se a unidade permanente de 
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sentido em todas as coisas. 0 sentido do absoluto constitui-se em forca que anima e leva os 

mais velhos a manterem-se coesos em torno da vida. Os discursos de uma identidade pos-

moderna, onde o ideal do ser é desarraigado de qualquer sustentaculo consistente, onde o 

sujeito é migrante e constituido de proferimentos contraditorios, sincreticos e hibridos, 

podem ser relativizados por urn fib unificador que se estabelece integrando todas as coisas. 

A fe e instituicoes protetoras podem conceder sentidos que sustentam a vida dos mais 

velhos. 

A angustia diante do estranhamento provocado pelas mudancas pode ser rninimizada 

pela serenidade e encantamento dos mais velhos ao mesmo tempo em que ficam junto dos 

acontecimentos e neles imprimem sua boa vontade. 

A falta de intimidade provocada pelas relacoes virtuais pode ser equilibrada pelos 

testemunhos dos mais velhos, ao revelarem em seu contexto os significados afetivos das 

realidades cotidianas. 

E possivel que as iniciativas geradas na vida privada e na vida pUblica sejam 

comedidas pela capacidade critica dos mais velhos, pois a experiencia suscita a capacidade 

de abstrair os aspectos menos importantes do assunto a ser refletido ou da tarefa a ser 

realizada. As realidades anteriormente vivenciadas, perdendo sua aparencia imediata, se 

projetam nas operaceies afetivas e intelectuais realizadas atualmente, imprimindo nelas urn 

sentido soliddrio a toda a existencia. 

Ao se pensar, portanto, a questa() da gestdo social das idades parece haver mais que 

compaixdo na busca de outorgas. Principalmente o equilibrio nas deciseies humanas pode 

produzir efeitos menos precipitados e nutrir de alegria as instituiciies ao se inserir toda acdo 

humana em 'Kos de fraternidade que transcendem as exigencias da logica manipulativa e 

consumista. Nesse sentido, os mais velhos podem contribuir e obter seu reconhecimento 

social. 

As categorias substanciais das aprendizagens e da solidariedade anteriores ao 

envelhecimento induzem a proposicoes significativas para a gestdo social das idades. 

A primeira questdo é da pr6pria sociedade reconhecer-se como envelhecida e, entdo, 

em estudos contextualizados e convincentes, estabelecer experiencias de toda ordem na 

ressignificacdo conceitual e atitudinal da velhice. A insercdo solidaria das criancas e jovens 

na vida social, a construcdo curricular voltada para a qualidade de vida e para a construcdo 
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de urn perfil humano flexivel e nao apenas produtivo e consumidor, e as oportunidades 

sociais corn o advento da velhice sao meios capazes de estabelecer novos padrOes na gestab 

social das idades. 

Isso significa que, alem dos propOsitos da tradicdo, compreendidos pela cidadania e 

pelo trabalho, pode-se produzir a vida das pessoas dentro de uma reflexao denunciadora e 

de uma proposicao anunciadora de metas educacionais corn vistas a expressividade 

individual e comunitaria. Alem da reengenharia das instituicOes que encaminham a 

produtividade e a qualidade exigidas pela globalizacdo, as categorias das aprendizagens 

solidarias e de um renovado estoque de interpretacOes educacionais voltadas para o 

mundo-da-vida podem ressignificar a periodizacao da vida, ampliando firncOes e relacoes e 

afastando as dores das linguagens limitadas. 

Os agentes sociais para a producao de uma politica igualitaria para todas as 

geracOes possuem diferentes frentes de convencimento e corn diferentes estrategias. Os 

discursos esclarecedores ou eticos solicitam parcerias corn a finalidade de convencer a 

sociedade e, nela, certos lugares, como a familia, a escola e a universidade, as autoridades 

politicas, as empresas e os movimentos reivindicativos e de convivencia, sobre a construcao 

expressiva do desenvolvimento tardio. As mediacties sao caminhos para o estabelecimento 

de potenciais ainda ndo resolvidos. 

3.1 - Desvelando proposicoes corn base nas categorias substanciais da identidade 

existencial na velhice 

Corn base nas consideracoes realizadas, propOe-se a organizacao de urn quadro de 

proposicOes corn a apresentacao de noes propostas a seguir. 
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Quadro 18 - ProposicOes politicas corn base nas categorias substanciais da identidade 

existencial na terceira idade 

Para a continuidade existencial garantida pela excelencia de papeis sociais 

Alice diz que os mats velhos devam prosseguir coin a certeza de que, corn paixdo 
pelo que fazem, conseguircro sentir o quanto sac,  Uteis a si e a sociedade. Argumenta : E 
pela atividade que (a pessoa) preenche a existhncia na terra. E pelo trabalho que 
constroi a sua historia. E pela materialidade do seu ser laborioso e é pela alegria que 
consegue obter satisfacao e é muito remunerado em todos os sentidos, enriquecendo 
sua personalidade. 

Para o aperfeicoamento continuo do potencial de desenvolvimento corn base 
no desenvolvimento real dos mais velhos 

A renovacao da funcao social a ser conferida em todos os ambientes permitira o 
aproveitamento das conquistas psicologicas que o tempo e a educacdo produzem na vida, 
afastando-se a esterilizacao do potencial real ja conquistado. 

Para politicas sociais corn base na sabedoria 

A sabedoria pode levar a que os empreedimentos humanos tenham maior vitalidade 
e ajustamento uma vez que podem ser mediados pela qualidade de operacoes produzidas 
pela penetracio dos entendimentos sobre questoes que exijam capacidade de sintese. A 
sociedade, e nela os mais jovens, possui nos mais velhos uma fonte de inspiracao para 
constituicao de uma personalidade basica diferenciada e de compreensao das lutas e 
projetos sociais a serem cumpridos. 

Para politicas sociais corn base na intimidade 

A intimidade pode levar a que a sociedade e suas respectivas instituicoes tenham 
em questio todo o universo de responsabilidade e de justica, mediando a racionalidade 
instrumental corn a racionalidade comunicativa. A amabilidade cuidadosa das 
experiencias anteriores determina a capacidade de relacoes em tomo do universo das 
instituicoes. Os mais jovens podem desenvolver o senso de admiracao e auto-estima pelas 
narracoes densas de significado e pelas virtudes humanas contidas em suas hist6rias de 
vida, as quais contem nticleos tematicos para uma educacao firmemente contextualizada. 

Para a constituicao de projetos constitutivos de sentido para a vida dos mais 
velhos 

0 sentido na vida tanto pode ser revelado pela fe - urn sentido absoluto na vida - e 
pelas instituicoes, as guars podem se constituir em meio para a construcao do potencial 
de desenvolvimento e a auto-realizack. As frustracoes na ausencia de sentido na vida 
pode levar a protestos veementes, os guars podem ser objeto primeiro das politicas 
sociais para a gestic) da velhice. 
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Para a institucionalizacio de goes preparadoras de uma longevidade 
expressiva 

Os agentes sociais para a producao de uma politica igualitaria para todas as 
geracoes possuem diferentes frentes de convencimento e com diferentes estrategias. Os 
discursos esclarecedores e ou eticos incluem parcerias corn a finalidade de convencer a 

sociedade e, nela, certos lugares como a familia, a escola e a universidade, as autoridades 
politicas, as empresas e os movimentos reivindicativos e de convivencia, sobre a 
construcao do desenvolvimento tardio. As mediacoes sao caminhos para o 
estabelecimento de potenciais ainda nao resolvidos. 

A analise compreende a abertura politica para cada uma das proposicoes 

apresentadas, com a finalidade de definir awes sobre as questaes do envelhecimento e da 

velhice. 

Para a continuidade existencial garantida pela excelencia de papeis sociais 

A proposicao da continuidade existencial suscita awes que: 

• definam papeis sociais para a continuidade concedida pela capacidade de pensar, 

sentir e agir adquirida pela experiencia, os quais podem ampliar as qualidades do potencial 

real e produzir seus efeitos nos proximos desenvolvimentos; 

• promovam papeis ajustados as condicaes de insercao social dos mais velhos; 

• promovam papeis geradores de satisfacao e expressividade pessoal para aqueles 

que se envolvem nas tarefas a serem realizadas; 

• estabelecam a visibilidade renovada da periodizacdo iniciadora de uma gestao 

social generosa; 

• fomentem atividades em torno de praticas sociais corn reconhecimento, 

perfazendo-se sentidos para a realizacao pessoal.  
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Para o aperfeicoamento continuo do potencial de desenvolvimento com base no 

desenvolvimento real dos mais velhos 

Esta proposicao expressa a necessidade de ofertas mediadoras de desenvolvimento 

para a velhice e durante a vida. As propostas podem ser reveladas em awes que: 

• se expressem tanto em atividades pessoais como em atividades comunitarias, 

contanto que suficientemente ajustadas ao potencial de desenvolvimento; 

• ampliem as °Noes ocupacionais antes do periodo das rupturas das atividades da 

vida adulta, evitando-se a perplexidade e os possiveis constrangimentos na falta de 

preparacao; 

• ampliem as experiencias educacionais no decurso da vida, flexibilizando-se as 

exigencias educacionais impostas pelo sistema; 

• promovam desafios e interesses suscitadores de avaneos psicologicos e 

reconhecimento social, evitando-se a regressao do potencial ja desenvolvido. 

Para politicas sociais com base na sabedoria 

A proposicao contem um potencial politico que pode ser expresso em awes que: 

• revelem a identidade das instituieties e da comunidade regional para que as 

geracoes mais jovens tenham o sentimento de sua historicidade, auto-referencia e auto-

estima; 

• promovam a integridade dos mais velhos por faze-los perceber corn clareza a 

extensdo de sua participaeao na construedo cultural e social de suas comunidades; 

• promovam o desenvolvimento das diversas areas de conhecimento e de ac -do 

social ulna vez que os mais velhos podem oferecer urn entendimento ponderado e 

abrangente sobre as invene -Oes e decisOes que competem as instituieties e as comunidades 

desenvolver; 

• promovam atividades que tenham por finalidade avancar no desempenho 

intelectual, fazendo corn que os mais velhos revelem novos potenciais psicolOgicos e nova 

visibilidade, 
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• promovam pesquisas sobre as operacoes mentais e particularmente sobre a genese 

do desenvolvimento intelectual na vida adulta tardia. 

Para politicas sociais com base na intimidade 

A proposicao contem um potencial politico que pode ser expresso em Wes que: 

• revelem o grau de sensibilidade adquirida pelos mais velhos, fazendo corn que 

ampliem a densidade afetiva que reside nas relacOes corn o universo de realidades e 

experiencias constituidoras da cultura e da sociedade de sua insercao; 

• aproximem as geracOes em torno de valores que constituem o fio condutor e 

critico do ordenamento social; 

• gerem a valorizacao da vida e de questOes primordiais constituidoras da 

identidade pessoal e comunitaria; 

• gerem o sentido de satisfacao e encantamento de toda a comunidade em torno das 

conquistas realizadas; 

• desenvolvam a compreensao das alteracOes afetivas, de sua densidade e ou de seu 

fracasso no decurso da vida adulta tardia. 

Para a constituicao de projetos constitutivos de sentido na vida dos mais velhos 

A proposicao articula-se com as mediacoes do Estado e da universidade adiante 

analisadas, expressando-se em awes que: 

• fomentem atividades estimuladoras da fe uma vez que ela constitui em sentido na 

vida para os idosos e pode dar continuidade ao mesmo sentido; 

• flexibilizem os sentidos que podem ser conferidos nas relacOes sociais, alem 

daqueles que o sistema costuma constituir como significativos, fomentando atividades 

relevantes para consistencia da identidade, projetando novas representacoes para a 

periodizacao da velhice. 
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Para a institucionalizacio de goes preparadoras de uma longevidade expressiva 

A proposicdo pode constituir-se em acOes que: 

• considerem a velhice como urn resultado de mediacoes anteriores ao 

envelhecimento; 

• promovam articulac5es entre diversas instituicoes e corn diversas estrategias para 

a promo* de atitudes favoraveis a construcao da longevidade qualificada; 

• estimulem lugares preferenciais corn sensibilidade e decisdo politica para 

assumirem a educacdo para o envelhecimento e a velhice; 

• estimulem pesquisas e servicos com intencao de ampliar e promover a qualidade 

de villa, objetivando uma qualificada longevidade. 

4 - IMPLICACOES POLiTICAS COM BASE NAS MEDIACOES DO ESTADO E 

DA UNIVERSIDADE 

A expectativa inicial da investigacao era de se chegar ao final tendo na universidade 

e no Estado mediacOes suficientes para causar mudancas significativas na sociedade e na 

cultura em relacao a gestao social do envelhecimento e da velhice. 0 tecido da cultura e da 

sociedade mostra-se, porem, complexo, e as mediacdes, respeitando o apoio das referidas 

instituicOes, parecem exigir com maior veemencia a parceria mediadora de atitudes e 

instituiceies basicas para mover a cultura e a sociedade a novas posicOes frente ao 

envelhecimento e a velhice. 0 Estado e a universidade se movem sob pressao da 

visibilidade instrumental ou comunicativa. Os costumes historicos se inclinam para os 

interesses' hegemonicos da burocratizacao e da economia, e a consideracao do mundo-da-

vida e resultado de forte pressao social. 

As categorias mediadoras do Estado e da universidade sao instituiciies constituintes 

do processo civilizatorio e sao condicionadas tambem pelos entendimentos da sociedade ao 

se tratar da gestdo social das idades e, de modo especial, das necessidades sociais exigidas 

para a periodizacao e para o significado das geracoes mais veihas. 
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0 Estado, ao assumir sua funcao reguladora e educadora das emergencias sociais, 

reconhece e faz reconhecer a legitimidade das pretensOes dos idosos e pode favorecer as 

condicOes materiais para a producao da visibilidade conformada aos seus apelos 

reivindicativos, suscitando-se uma etica igualitaria para todas as geracoes. 

A universidade, convencida das exigencias existenciais do perfil demografico e da 

condicao humana e ao revisar a gestao social das idades, pode constituir-se em espaco de 

mudancas nas convencOes uma vez que pode realizar a producao do conhecimento e, 

assim, efetivar o discurso do convencimento. 

A comunicacao dispOe os seres humanos de acordo com as representacOes que 

deles se fazem e isso e feito atraves dos conhecimentos e das regulamentacks construidos 

e emergentes dos interesses hegemonicos ou de conquistas de movimentos civis 

organizados. Os gestores sociais das politicas para a constituicao da velhice, com uma 

visibilidade justa e expressiva, tem, portanto, duas perspectivas. A primeira constituida pelo 

entendimento das formas de como se reproduz a reificacao social, e a segunda, pela 

ressignificacao dos conhecimentos e das regulamentacties. 

A gestdo social da velhice tem na universidade urn lugar privilegiado para a 

constituicao de discursos socialmente fortes e credenciados para convencer sobre a 

ressignificacao da periodizacao da vida na velhice. As pesquisas podem reconstituir a 

genese dos discursos com linguagens estereotipadas e excludentes ao mesmo tempo em 

que podem estabelecer novos entendimentos para a emancipacdo daqueles que foram 

capturados nas redes de uma comunicacao colonizada. Nos servicos, a universidade pode 

abrir-se para parcerias efetivas. As escolas, as familias, os meios de comunicacao, as 

empresas, e os lugares plablicos de regulamentacdo social sao lugares preferenciais para 

parcerias. Nesse contexto de relaciies, a universidade podera avancar corn a producao de 

conhecimento e renovar o estoque academic° das informacOes curriculares. 

0 Estado, corn suas fungi-5es executiva, legislativa e judiciaria se move na gestao 

social de acordo corn as exigencias dos cidadaos. A qualificacao do periodo compreendido 

pela terceira idade da vida adulta e de suas varias idades, depende da forca dos protestos 

reivindicativos e dos resultados praticos nas diversas areas de carecimento. A 

sistematizacao de programas na area da educacao, da saude, da seguridade social, da 

insercao social incentivada, da habitacao e da habitabilidade pode revelar uma nova face 

humana para a velhice. 
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Pela analise de conteUdo dos proferimentos das interlocutoras sobre as mediacoes, 

ficou esclarecida a importancia de categorias substanciais como fundamentais, devendo 

perpassar o interior da sociedade e sinalizar para a renovacao de conceitos e atitudes. Essas 

duas categorias representam de outra maneira a citacao anterior de Bobbio: 

Uma ye: conquistado o direito a participaccro politica, o 
Wad& das democracias mais avancadas tem se conscientizado 
que a esfera politica por sua ye: esta incluida numa esfera mais 
ampla, a esfera da sociedade em seu conjunto, e que nab tens 
deciscio politica que nao esteja condicionada on ate 
determinada por aquilo que sucede na sociedade civil, e por 
isso uma coisa e a democratizapo da direcao politica, o que 
aconteceu com a instauracao dos parlamentos, e outra coisa e a 
democratizacao da sociedade (1992, p. 219-220). 

Isso significa que a categoria fundamental diz respeito a renovacao de toda a 

sociedade civil, coin suas instituicOes dispostas a autorizar e a exigir do Estado a criacao e o 

controle de regulamentacOes ordenadas a atender os desejos de seus cidadaos. A categoria 

fundamental, porem, é produzida pela variavel independente constituida pela renovacao de 

conceitos e atitudes. Enquanto os autores pretendentes de uma gestao social de uma velhice 

expressiva nao conseguirem suspender a torrente de pre-juizos e nao renovarem o estoque 

interpretativo sobre a periodizacao proposta, os mais velhos andarao como estrangeiros em 

sua propria terra a espera da hospitalidade que os outros podiam oferecer-lhe (Chambers, 

1995 p. 13). 

4.1 - Da gestic, social da velhice a partir das perspectival teoricas do estado 

Ao Estado e a universidade, como foi suficientemente afirmado anteriormente, 

cabem funcoes diferentes. Ao primeiro cabe a regulamentacao social dos individuos, 

imprimindo, por suas deciseies, formas diferenciadas de ser. Apesar de seu poder ser 

relativizado pela autonomia da sociedade civil e seus meios de comunicacao e da 

desterritorializacao das fronteiras comportamentais, ele ainda detem formas expressivas de 

categorizar os individuos, identificando-os pelas oportunidades que oferece aos sujeitos em 
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suas respectivas instituicOes. A escolaridade obrigatoria para as criancas, os beneficios 

sociais dos trabalhadores e as regulamentacoes profissionais indicam o quanto o Estado esta 

presente na formacao das identidades. Os beneficios da aposentadoria, os programas de 

saiide, a autorizacao das escolas para responder aos clamores da educacao permanente, os 

paradigmas curriculares, voltados tambem para a etica e a qualidade de vida, indicam ainda 

mais o quanto o Estado pode marcar as identidades no advento da velhice. 

A institucionalizacao dos apelos sociais dos mais velhos, mesmo que haja a 

disposicao legal para tanto, depende, entretanto, da forca dos movimentos reivindicadores e 

do grau de democracia social. A organizacao dos agentes sociais, e especialmente dos mais 

velhos, com seus projetos convincentes, é o primeiro passo para a gestic) social promotora 

de regulamentacoes com novas imagens de indenidade tardias. 0 ordenamento social 

ajustado ao discurso revelador do potencial existencial na velhice tem possibilidade de ser 

mais amplo que aquele aprisionado pela tradicao. Diversos sao os lugares e diferentes 

discursos podem ser enunciados para todas as idades como forma de afastar preconceitos e 

de instituir, no decurso de todas as faixas etarias, o perfil que visibiliza urn sentido de vida 

expressivo e de acordo corn as proposiceies culturais suscitadoras da mudanca. 

A lei 8 842, que trata da politica nacional dos idosos, contem apelos nacionais que 

apreciam reivindicaciies suficientemente capazes de inaugurar direceies interessantes e 

legitimas. Sao ressaltadas necessidades urgentes para organizacao de apelos e fazer sair do 

universo das intencOes o que nela se encerra. Conforme ja foi analisado, isso pode ser feito 

mediante a descentralizacao de recursos e awes mas amparada em legislacao superior e 

corn forca aplicativa. As propostas da gestao legitima da velhice, corn base nas posiceies 

teoricas, dependem, em primeiro lugar, da vontade politica dos interessados e do Estado, o 

qual podera vir como ordenacao e suplemento a organizacao civil. 

A preparagao de recursos humanos, apontada pela lei, podera ser oferecida em 

diversos niveis de cursos, os quais podem se constituir em instrumento ousado e necessario 

para revelar ainda melhor a categoria social dos mais velhos. Cursos de pos-graduacao 

poderao contribuir corn a revelacao da face autentica e exigente do envelhecimento. A lei 

pretende apontar para a necessidade da interpretacao das exigencias sociais e humanas dos 

idosos por meio de representantes qualificados e de reconhecida atuacao profissional ao 

mesmo tempo que em reforca a presenca ativa dos mais velhos na direcao de sua 
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organizacao. Parece oportuno, portanto, o estudo sobre o encaminhamento profissional e 

sobre cursos que graduem os interessados em atuacao responsavel. 

A lei solicita que os esforcos devam ser encaminhados corn responsabilidade da 

familia, do Estado e da sociedade, orientando -os no sentido de suscitarem experiencias de 

integracao social e de apoio asilar, mas, particularmente, a questa() educacional passa pela 

escola e a universidade, atraves de um curriculo voltado para a qualidade de vida em todo o 

ciclo de desenvolvimento. 0 mundo do trabalho tambem deve ser mediado com programas 

de preparach para a aposentadoria e de integracao social dos servidores nas empresas. 

Desvelando proposicoes a partir das perspectivas teoricas do estado 

Embora nao se tenha a pretensao de esgotar as proposicOes, tampouco as awes que 

delas podem emanar, é produtivo detectar aquelas que saltam aos olhos e que respondem a 

certas urgencias. 

Quadro 19 - Proposiceies politicas corn base nas perspectivas teoricas do Estado 

Em busca dos lugares do poder 

0 Estado ao assumir sua funcao reguladora e educadora das emergencias sociais 
reconhece e faz reconhecer a legitimidade das pretensoes dos idosos e pode favorecer as 
condicoes materiais para a producao da visibilidade conformada aos seus apelos 
reivindicativos, suscitando-se uma etica igualitaria para todas as geraciies. 

Para a implementacio dos apelos reivindicativos 

0 Estado, com suas funcoes executiva, legislativa e judiciaria, se move na gestio 
social de acordo corn as exigencia dos cidadaos. A qualificacio do periodo compreendido 
pela velhice depende da forca dos protestos reivindicativos e dos resultados praticos nas 
diversas areas de carecimento. A sistematizacao de programas na area da educacao, da 
sande, da seguridade social, da insercao social incentivada e da habitacao e da 
habitabilidade, pode revelar uma nova face humana para a velhice. 

Para a consciencia e organizacao da sociedade civil 

Isso diz respeito a renovacao de toda a sociedade civil, corn suas instituiceies 
dispostas a autorizar e a exigir do Estado a criacao e controle de regulamentacoes 
ordenadas a atender aos desejos de seus cidadaos. Enquanto os autores pretendentes de 
uma gestao social de uma velhice expressiva tido conseguirem suspender a torrente de 
pre-juizos e renovar o estoque interpretativo sobre a periodizacao proposta, os mais 
yams andarao como estrangeiros em sua propria terra a espera da hospitalidade que os 
outros podiam oferecer-lhe (Chambers, 1995 p. 13). 
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Para efetivacio dos dispositivos legais 

A lei solicita que os esforcos devam ser encaminhados corn responsabilidade da 
familia, do Estado e da sociedade, orientando-os no sentido de suscitar experiencias de 
integracao social e apoio asilar, mas particularmente a questa° educacional passa pela 
escola e a universidade atraves de urn curriculo voltado para a qualidade de vida com 
vistas ao envelhecimento e a velhice. 0 mundo do trabalho tambem deve ser mediado 
coin programas de preparacao para a aposentadoria e de integracao social dos servidores 
das empresas. 

A analise das proposicoes pretende visualizar as awes que podem emanar das 

afirmacoes sobre cada uma delas, entretanto nao esgotam outras que podem enriquecer as 

relacOes entre Estado, sociedade civil e o processo de envelhecimento e da velhice. 

Em busca dos lugares do poder 

Essa proposicao suscita Noes que: 

• sensibilizem e promovam alternativas que atendam os discursos reivindicativos da 

sociedade civil nas instancias executiva, legislativa e judiciaria do poder. Em nossas 

comunidades as prefeituras e o governo do estado, corn seus aparelhos, devem ser movidos 

e, por sua vez, suscitar no governo federal direcOes que fomentem o atendimento aos 

protestos reivindicativos; 

• integrem os diversas ministerios e secretarias corn vistas a harmonizar e 

potencializar os esforcos no atendimento especialmente das reivindicacOes de seguridade, 

sande, habitacao/habitabilidade, integracdo social e educacao permanente; 

• respeitem o principio da descentralizacao das decisOes e dos recursos corn vistas a 

autonomia dos investimentos, estimulando as awes de acordo corn as prioridades do 

contexto . 

Para a implementacao dos apelos reivindicativos 

Os protestos reivindicativos podem ser encaminhados por meio de awes que - 

• emanem de levantamentos participativos, refletindo amplamente o cabedal de 

protestos dos idosos e auferidos em leituras representativas de seus desejos; 
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• sejam conduzidas com a participacao dos mais velhos, atendendo a extensao de 

suas exigencias e avancando para outros protestos conseqUentes; 

• t enham efeitos positivos em intensidade e extensao, erradicando na origem as 

distorcOes sociais reclamadas; 

• sejam acompanhadas de estrategias preventivas com vistas a afastar os prejuizos 

historicamente constituidos. 

Para a consciencia e organizacao da sociedade civil 

A proposicao da consciencia e organizacao civil para a promocao do 

envelhecimento e a velhice pode ser expressa em awes que: 

• sejam propostas corn decisao e sinceramente voltadas para a posicao politica em 

favor do mundo-da-vida e a partir da forca da pressao civil para a reformulacao das 

instituicOes e das institucionalizacOes; 

• revelem estrategias globais com discursos claros e consistentes em torno dos 

propositos a serem alcancados; 

• iniciem corn as intencOes dos agentes sinceramente interessados e preocupados em 

dizer as representacOes dominantes na organizacao da gestao social dos mais velhos; 

• esgotem todos os recursos mediadores para a revelacao das representacOes 

dominantes e, dessa maneira, perpassem em toda a sociedade as intencOes renovadoras que, 

entao, organizadamente, exige e promove as mudancas a serem realizadas em seu seio; 

• sejam preparadas em diversas instancias sociais, incluindo a universidade, para que 

as mocoes tenham elementos de conviccao. 

Para efetivacao dos dispositivos legais 

A proposicao para a efetivacao dos dispositivos legais da lei 8 840 pode 

compreender awes que: 

• pressionem os ministerios a cumprirem suas responsabilidades conforme os 

dispositivos expressos na lei; 

• revelem, na pratica e nos seus respectivos contextos, as promessas corn seus 

potenciais; 
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• corrijam as distorcOes centralizadoras da maioria de seus dispositivos, chamando 

para as comunidades de insercao dos mais velhos os recursos para a educacao, sande, 

habitacao/habitabilidade, seguridade e outros apoios por eles reclamados; 

• reforcem a necessidade da preparacao de recursos humanos coin vistas a 

formulacao de politicas de toda ordem para o envelhecimento e a velhice; 

• integrem os esforcos de todas as instituicoes sociais: publicas e privadas ou nao 

governamentais. 

4.2 - Da gestao social da velhice a partir das categorias substanciais do estado 

A analise das categorias substanciais do Estado explicitou coin mais clareza os 

entendimentos ja vistos na analise das perspectival teoricas. A partir dos proferimentos dos 

profissionais, porem, outras categorias mediadoras suscitaram proposicOes importantes para 

o encaminhamento de condutas publicas em favor da identidade existencial no processo do 

envelhecimento e da velhice. 

As categorias substanciais expressam mais uma vez a relevancia da responsabilidade 

dos cidadaos e da sociedade civil uma vez que o Estado nao possui condicaes de oferecer 

solucoes amplas para necessidades que se contextualizam. Isso leva a que, em primeiro 

lugar, se tenha a consciencia da formacdo democratica de direitos para todos na construck 

de suas identidades. A gestao social do envelhecimento e da velhice passa pelos caminhos 

da participack dos interessados e, particularmente, dos agentes envolvidos coin as politicas 

sociais. A gestdo social, na opiniao dos profissionais, compreende, portanto, urn Estado 

apoiador e regulador, mas somente efetivo na proporcao de massivas pressoes e projetos 

definidos. 

0 equivoco da legislack, na opinido de PI, esta em que ha necessidade de 

descentralizacao para que as sugestOes dos potenciais legais sejam transformadas em 

costumes no cotidiano dos mais velhos e das instituicoes competentes para que se amplie 

preventivamente o cabedal etico e cultural das comunidades. A pouca confianca na 

centralizack do poder se da em razdo da pouca sensibilidade histOrica na promocao de 

politicas sociais, o que induz a que constantemente os gestores sociais da velhice, em suas 

comunidades, assumam a superack dos conflitos e das violencias. Para tanto faz-se 
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necessaria a aproximacao da sociedade civil do Estado ou, mais precisamente, a presenca 

determinante da sociedade civil no Estado. 

Na gestao social do envelhecimento e da velhice merece destaque a necessidade de 

haver padroes de relacoes diferenciadas para as diferentes idades da velhice, pois esforcos 

generalistas podem desmanchar a riqueza de atividades sociais a serem assumidas pelas 

competencias diferenciais das idades. 

Desvelando proposicks com base nas categorias substanciais do estado 

As proposicoes a serem agora desveladas, juntamente com as proposicoes 

desveladas e analisadas a partir das perspectivas teoricas do Estado, tratam de um conjunto 

de concluseies em favor da revelacao de uma identidade existencial na velhice. A analise das 

proposicOes corn base nas categorias substanciais pretende visualizar as awes que podem 

emanar das afirmacoes dos profissionais, nao esgotando, porem, as relacoes entre Estado e 

sociedade civil corn vistas a gestao social do desenvolvimento tardio. 

Quadro 20 - ProposicOes politicas corn base nas categorias substanciais do Estado. 

Para uma formacio democratica dos direitos para todos 

As categorias substanciais expressam mais uma vez a relevancia da 
responsabilidade dos cidadaos e da sociedade civil uma vez que o Estado nao possui 
condicoes de oferecer solucoes amplas para necessidades que se contextualizam. Isso 
leva a que, em primeiro lugar, se tenha a consciencia da formacao democratica de direitos 
para todos na construcao de suas identidades. 

Para regulacoes e apoios descentralizados: a sensibilidade proxima 

0 equivoco da legislacao, na opiniao de PI, esti em que ha necessidade de 
descentralizacao para que as sugesthes dos potenciais legais sejam transformadas em 
costumes no cotidiano dos mais velhos e das instituicaes competentes para que se amplie 
preventivamente o cabedal etico e cultural das comunidades. A pouca confianca na 
centralizacao do poder se di em razdo da pouca sensibilidade historica na promocao de 
politicas sociais. 

Em busca de padroes diferenciais face as idades da velhice 

Na gestao social do envelhecirnento e da velhice, merece destaque a necessidade de 
haver padroes de relacoes diferenciados para as diferentes idades da velhice, pois 
esforcos generalistas podem desmanchar a riqueza de atividades sociais a serem 
assumidas pelas competencias diferenciais das idades. 
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A analise das proposicOes pretende suscitar awes que se complementam corn 

aquelas representativas das perspectival teoricas do Estado vistas anteriormente. 

Para uma formacAo democratica dos direitos para todos 

A posicao pode se revelar em acOes que: 

• superem os preconceitos manifestos, estimulando a percepcdo social para a 

presenca igualitaria das diferentes formas dos cidaddos expressarem suas identidades; 

• demonstrem as diversas formas de construir as diferencas, revelando as qualidades 

especificas dos mais velhos e suas possibilidades de insercao social; 

• desenvolvam uma educacao voltada para espirito critico na leitura das relacoes 

sociais, avaliando a arqueologia e os interesses dos saberes tradicionais; 

• exercitem os cidadaos em relacoes transformadas e transformadoras, emprestando 

a sociedade novas relacoes de poder. 

Para regulacoes e apoios descentralizados: a sensibilidade proxima 

A proposicao da descentralizacao e da sensibilidade proxima as comunidades suscita 

aches que: 

• promovam contextualizadamente os potenciais propostos em lei e revelem uma 

cultura e uma etica diversificadas e multiplicadoras; 

• estimulem a responsabilidade de todas as instituiches direta ou indiretamente 

envolvidas corn o desenvolvimento social das comunidades; 

• provoquem aches necessarias e adequadas ao potencial real de desenvolvimento e 

ajustes nos carecimentos localizados; 

• estimulem a autodeterminacao das comunidades e dos movimentos do idosos e seu 

potencial comunicativo, ampliando-se o grau de criticidade e politizacao em torno da 

periodizacao da velhice; 

• estruturem redes de comunicacao e de poder para a formulacao de aprendizagens 

cumulativas de parametros sobre a gestao social da identidade existencial dos mais velhos. 
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Em busca de padroes diferenciais face as idades da velhice 

A proposicao pode levar a acOes que: 

• avaliem diferenciadamente as necessidades e ajustes ao longo da vida depois dos 

sessenta anos; 

• avaliem o potencial de desenvolvimento e as atividades para sua promo* no 

avanco da longevidade; 

• promovam estudos e servicos nas diversas instituicoes e particularmente naquelas 

onde o processo de envelhecimento e a velhice mais se ressente da exclusao social; 

• suscitem estudos e pesquisas sobre a qualidade dos cuidados e propostas para a 
i 	ni 	i 	i 

melhon'a Jas reiacoes de poder entre as cliferentes ;Jades da velhice. 

4.3 - Da gestAo social da velhice a partir das perspectivas teoricas da universidade 

A gestab social do envelhecimento e da velhice pode consubstanciar-se parcialmente 

na universidade uma vez que ela pode constituir-se em lugar privilegiado para a renovacao 

do estoque cultural. 0 ensino, a extensdo e particularmente, a pesquisa podem qualificar os 

entendimentos e mediar os discursos sociais para o desenvolvimento tardio. A universidade, 

ao assumir uma proposta comunicativa, possui, nos perfis demografico e ontologico 

envelhecidos, objetos que, uma vez esclarecidos, sdo capazes de influenciar as instituicoes 

parceiras, como a escola, a midia, a familia, a empresa e o Estado, a assumirem novas 

direceies. 

A contribuicao da universidade, entao, pode tanto empreender esforcos no sentido 

de promover a saudavel longevidade como to-la existencial e socialmente vigorosa. A 

universidade, em virtude de sua vocacao voltada para a producao do conhecimento, tem a 

tarefa de passar a limpo a tradicao e ai exercer sua critica, ao mesmo tempo em que forca a 

renovacao da etica social. Akin da reinterpretacao das categorias de desenvolvimento, a 

universidade pode contribuir corn as diversas areas de conhecimento, superando limites e 

reinventando abordagens nas funcoes biopsicossociais. 

A universidade, uma vez assumida sua vocacao de pesquisadora e prestadora de 

servicos, rao pode fugir da responsabilidade de preparacao de recursos humanos, 
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obedecendo aos dispositivos legais e ao principio da sua insercdo comunitaria. Diversas 

podem ser as awes de sua politica de preparacao dos recursos humanos para o 

envelhecimento e a velhice. 

Questoes como a preparacao dos recursos humanos, integracao social dos idosos, 

novas fronteiras curriculares em todos os graus de ensino, gestao social do envelhecimento, 

abordagens multidisciplinares da familia e casamento a luz do envelhecimento, a 

implementacdo de mediacoes habitacionais e habitabilidade, de convivencia e residencia, de 

apoio as empresas em referencia a continuidade de insercao social apps a aposentadoria, 

saude curativa e preventiva, revelam alguns aspectos do potencial da producao do 

conhecimento e das possiveis implicacoes sociais dessas demandas. 

Desvelando proposicoes a partir das perspectivas teoricas da universidade 

A analise das proposicaes corn base nas perspectivas teoricas da universidade nao 

pretende esgotar todas as awes que dela podem emanar, mas é produtivo detectar aquelas 

que saltam aos olhos e, como na analise anterior, propoe-se responder a certas urgencias. 

Quadro 21 - ProposicOes politicas corn base nas perspectivas teoricas da universidade. 

Para uma universidade aberta a gestic) cultural do envelhecimento e da velhice 

A gestio social do envelhecimento e da velhice pode consubstanciar-se 
parcialmente na universidade uma que ela pode constituir-se em lugar privilegiado para a 
renovacao do estoque cultural. 0 ensino, a extensio e particularmente a pesquisa podem 
qualificar os entendimentos e mediar os discursos sociais para o envelhecimento e a 
velhice. 

Para uma universidade em parceria 

A universidade, ao assumir uma proposta comunicativa, possui, nos perfis 
demografico e ontologico envelhecidos, objetos que, uma vez esclarecidos, sao capazes 
de influenciar as instituicoes parceiras como a escola, a midia, a familia, a empresa e o 
Estado a assumirem novas direcoes. 
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Para uma universidade responsivel pela capacitacio de recursos humanos 

A universidade, uma vez assumida sua vocaedo de pesquisadora e prestadora de 
servicos, nao pode fugir da responsabilidade de preparacio de recursos humanos, 
obedecendo aos dispositivos legais e ao principio da sua insercao comunitaria. Diversas 
podem ser as awes da politica de preparacdo dos recursos humanos para o 
envelhecimento e a velhice. 

Para uma universidade critica 

A universidade, em virtude de sua vocaedo voltada para a producao do 
conhecimento, tern a tarefa de passar a limpo a tradieao e ai exercer sua critica ao mesmo 

tempo em que fora a renovacio da etica social. Alem da reinteipretacio das categorias 
de desenvolvimento, a universidade pode contribuir corn as diversas areas de 
conhecimento, superando limites e reinventando abordagens nas funcoes biopsicossociais. 

A analise das proposiVies pretende suscitar awes que se complementardo corn 

aquelas representativas das categorias substanciais a serem vistas posteriormente. 

Para uma universidade aberta a gestao cultural do envelhecimento e da velhice 

Esta proposicao pode levar a awes inesgotaveis mas aqui sao indicadas algumas, 

como as que: 

• tenham em vista considerar e propor solucties nos constrangimentos sociais a que 

estdo submetidos os mais velhos; 

• tenham a finalidade de avancar na construed() do conhecimento, propondo 

conhecer o desconhecido e realizando experiencias corn novo disciplinamento para o 

envelhecimento e a velhice; 

• revelem o compromisso universitario de promover a cultura, a justica e a 

expressividade, corn a visdo de urn ciclo de vida pleno, definindo-se projetos preventivos e 

curativos e revendo-se os limites do sistema; 

• integrem os mais velhos no processo da educacao permanente e sistematizem 

conhecimentos comunitarios em torn da gestao social e cultural dos mais velhos; 
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• envolvam todas as unidades universitarias e, nelas, os curriculos corn vistas a 

mobilizar os alunos a recomporem suas interpretacZies e relacoes com o processo de 

envelhecimento e com a velhice. 

Para uma universidade em parceria 

A proposicdo pode ser expressa em acOes que: 

• se estendam sOlida e solidariamente com outras instituicOes movidas pela mesma 

causa ou a serem despertadas para o processo de envelhecimento e a velhice; 

• se associem as escolas de ensino fundamental e medio corn vistas a promocdo de 

estudos curriculares centrados na melhoria da qualidade de villa e de experiencias de 

integracao de geracoes, 

• se associem a todas as instituicOes publicas, privadas e nao governamentais corn 

vistas a promo* de discursos comunicativos com intencao de revisitar e promover 

entendimentos conceituais e atitudinais emancipadores no processo do envelhecimento e 

da velhice; 

• estabelecam projetos subsidiados de pesquisa para facilitar a participacao dos mais 

jovens na iniciacao cientifica dos projetos da area; 

• se integrem aos esforcos do Estado em fomentar a participacao comunitaria dos 

mais velhos ou cooperem nas atividades de apoio as necessidades emergentes. 

Para uma universidade responsavel pela formacAo de recursos humanos em 

gerontologia 

A proposicao da universidade como formadora de recursos humanos em 

gerontologia suscita awes que: 

• atendam, em nivel de extensdo, a preparacao de monitores responsaveis pela 

atencao de cuidados especificos na area de gerontologia; 

• iniciem propostas e discussOes sobre a formacdo do gerontologo em nivel de 

graduacdo, visando a preparacdo de profissionais especializados para atender as demandas 

existentes e organizar outras emanadas da sociedade; 
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• preparem recursos humanos em pos-graduacao lato et stricto sensii , com a 

finalidade de desenvolver pesquisas e estudos esciarecedores da identidade existencial na 

terceira idade, do processo de envelhecimento e da gestdo social das idades; 

• preparem recursos humanos em estudos sequenciais com a finalidade de aproveitar 

os diversos campos do saber a servico das demandas em relacdo aos mais velhos; 

• ampliem de modo especial a compreensdo e a responsabilidade dos professores na 

aprendizagem de entendimentos e atitudes em relacdo a producdo da qualidade de vida. 

Para uma universidade critica 

A proposta de uma universidade critica sugere acOes que: 

• analisem criticamente as formas preventivas e curativas de lidar com a insercao 

social, corn a educacao, a sande, a seguridade, a habitacao/habitabilidade e outras 

exigencias em relacdo ao processo de envelhecimento e da velhice; 

• apresentem propostas consistentes na alteracao de diversas areas de carecimentos 

a ponto de seus argumentos resistirem as criticas em oposicao as mudancas sugeridas; 

• ponham em questa.° os curriculos da universidade sob o prisma da identidade 

existencial e das relacOes de poder dos mais velhos; 

• analisem a oferta de cursos relativos a preparacao dos recursos humanos face ao 

envelhecimento e a velhice; 

• revejam as suas relacOes corn outras instituicOes na construcao da periodizacao da 

velhice. 

4.4 - Da gestAo social da velhice a partir das categorias mediadoras substanciais 

0 espaco instaurador de mudancas reside nas instituicOes onde se realiza o curso de 

vida. As instituicOes da sociedade civil waves das quais se formulam as experiencias em 

torno das idades é que possuem a tarefa de rever sua cultura e sua etica. A lOgica da razdo 

instrumental, conforme Habermas, tern colonizado o mundo-da-vida e, por consequencia 

promovido urn projeto de gestao social das idades apenas interessado em tipificacaes que 
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instituem o ser humano nos interesses da burocracia e da economia, ou seja, nos limites do 

poder e do dinheiro. 

A investigacao, corn base nos proferimentos dos interlocutores, aponta para a 

necessidade de se imprimir em todas as instituiceies basicas da vida humana a possibilidade 

de urn novo estilo de vida, corn tipificacOes mais flexiveis. A conquista de uma periodizacao 

humana que inclui a velhice com representacOes e direceies socialmente apreciaveis pode 

determinar identidades densamente expressivas. Os padrOes comportamentais desejados 

pelos mais velhos, assumidos pela sociedade e experimentados desde a infancia, podem 

instituir uma expressiva condicao humana, uma vez que os preconceitos sejam substituidos 

por expressifies singulares e por mediacOes culturais e sociais vitalizadoras das conquistas 

de seu potential de desenvolvimento. 

PI manifesta seu receio sobre a universidade uma vez que seu costume é atender a 

solicitaceies do mundo-do-sistema, ficando de lado os interesses do mundo-da-vida que 

clamam por respostas afastadas das exigencias da tradicao. Para tanto, PIII sugere que a 

universidade esteja atenta as transformacOes que ocorrem na micro e macrossociedade e ai 

possa inspirar-se para a producao do conhecimento e do ensino e para o ajuste de seus 

servicos. 

0 entendimento lingiiistico positivo comunicativamente construido possibilita para 

todos os educadores da terceira idade uma mediacao fertil, pois permite a relativizacdo das 

imposicoes historicas e a agregacdo de novas conotacOes sobre a institucionalizacao do 

curso da vida em seus diversos periodos e, particularmente, a agregacao de novos conceitos 

e convenciies para o processo de envelhecimento e da velhice. A proposicdo e expressao de 

novos projetos de vida para os mais velhos, a redefinicao de discursos mediada pela 

qualidade de vida corn vistas a longevidade, a preparacao de recursos humanos capazes de 

estabelecer patamares qualificados de conhecimento e de acao sao fatores importantes na 

gestao social das idades. 

Substituidas as utopias preconcebidas por revelacOes expressivas de experiencias 

corn base na leitura fiel dos sentidos que os mais velhos e seus socios mediadores realizam, 

e possivel imprimir convenceies diferentes das formas de opressao. A logica da raid() 

comunicativa, historicamente, resistiu aos desvios da opressao e, apesar do sofrimento, 

percebe-se uma tendencia atualizante para a construcdo da liberdade. 
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As queixas dos mais velhos ao se transformarem em projetos sociais e seu potencial 

historico ao se revelar nas instituicOes podem sinalizar para uma nova condi* humana. 

Desvelando proposicties a partir das categorias substanciais da universidade 

Foram detectadas duas proposicOes uma vez que a maioria dos pontos de vista das 

interlocutoras foram coincidentes com aqueles das categorias referentes. 0 processo de 

analise das categorias foi positivo enquanto elucidador e legitimador das categorias 

referentes teoricamente analisadas. As proposicOes retiradas das categorias substanciais sao, 

portanto, complementares as proposicOes teoricas. 

Quadro 22 - Proposicoes politicas corn base nas categorias substanciais da universidade 

Para uma universidade voltada para o mundo-da-vida 

PI manifesta seu receio sobre a universidade uma vez que sua tradicao é atender as 
solicitacoes do mundo-do-sistema, ficando de lado os interesses do mundo-da-vida que 
clamam por respostas afastadas das exigencias da tradicao. Para tanto PIII sugere que a 
universidade esteja atenta as transfonnacoes que ocorrem na micro e macrossociedade e 
ai possa inspirar-se para a producao do conhecimento e do ensino e para o ajuste de seus 
servicos. 

Para uma universidade preocupada com a periodizacao qualificada da velhice 

A conquista de uma periodizacao humana que inclui a velhice corn representacbes 
e direcates socialmente apreciaveis pode determinar identidades densamente expressivas. 
Os padr5es comportamentais desejados pelos mais velhos, assumidos pela sociedade e 
experimentados desde a inffincia podem instituir uma expressiva condicao humana, 
uma vez que os preconceitos sejam substituidos por express5es singulares e por 
mediacoes culturais e sociais vitalizadoras das conquistas de seu potencial de 
desenvolvimento. 
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A alike das proposicOes pretende suscitar acOes que se complementam com 

aquelas representativas das perspectivas teoricas anteriormente analisadas. 

Para uma universidade voltada para o mundo-da-vida 

A proposicao sugere awes que: 

• analisem os discursos e as relacOes de poder estabelecidas no mundo-da-vida e 

possivelmente colonizadas pelo mundo-do-sistema; 

• proponham constantes revisoes na construcao de conhecimentos uma vez que o 

processo de envelhecimento populacional a acelerado, trazendo tensOes que exigem 

intervencoes com vistas a sua reducao; 

• promovam estudos e noes com as instituicoes publicas, privadas e nab-

governamentais, visando atender aos apelos da cultura, da sociedade e dos individuos em 

particular; 

• promovam aproximacoes comunicativas entre o mundo-do-sistema e o mundo-da-

vida, escolhendo estrategias e promovendo esclarecimentos. 

Para uma universidade preocupada corn a periodizacio qualificada da velhice 

A proposicao suscita awes que: 

• viabilizem com clareza as funciies sociais dos mais velhos, ampliando os papeis 

sociais da vida adulta; 

• reflitam concordancia entre as representacoes desejadas dos mais velhos e suas 

possiveis manifestacOes; 

• flexibilizem as experiencias em gestao na sociedade e proponham outras ainda nao 

usuais; 

• levem em consideracao as manifestacOes populares em torno da velhice, as 

expresseies da afetividade, os potenciais de trabalho e de lazer. 
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4.5 - Da gestao social da velhice a partir das categorias comuns ao estado e a universidade 

As politicas e as awes a serem propostas sao complementares as proposicoes 

anteriores, entretanto reforcam questOes voltadas as parcerias que o Estado e a universidade 

tern a realizar. A gestao social a partir da renovacao dos conceitos e das atitudes e que 

funda e institue os comportamentos sociais, e é por essa renovacao que se pretende 

construir uma cultura movida pela comunicacao de proferimentos autenticamente ditos 

pelos mais velhos e uma sociedade justa nas relacoes de poder. 

Os gestores sociais da velhice, tanto representantes do Estado como da 

universidade, possuem nas instituicoes os seus lugares de trabalho: o Estado, para 
descentralizar Wes e promover e ordenar aquelas que sao gestadas nas comunidades, e a 

universidade para avancar no conhecimento, desenvolvendo participativamente pesquisas de 

cunho reconstrutivo. Isso significa que os gestores sociais devem instituir costumes de 

pressao para dentro do Estado e da universidade, por meio da sociedade, uma vez que 

ambos nab costumam se antecipar aos problemas emergentes. As mediacOes fundamentais, 

como a fainilia, a escola e outros lugares de disciplina social, sao os lugares que os gestores 

mais devem frequentar. 

A renovacao do estoque de atitudes e de interpretacOes sobre o envelhecimento e a 

velhice é, em infirm analise, a primeira preocupacao dos gestores sociais. Para tanto, estes 

contribuem quando convencem e pressionam a que se tenha urn novo perfil demografico. 

As verdades e os costumes surgidos das intencoes comunicativas e constantemente 

renovadas pela realidade constituida pelo imaginario dos mais velhos podem revelar um 

estagio singular da logica da racionalidade humana. 

A reciprocidade comunicativa entre o Estado, a universidade e sociedade civil nas 

questOes do delineamento voluntario da gestao social do envelhecimento e da velhice, corn 

seu potencial promissor para todas as idades, podem constituir-se em aprendizagem a 

imprimir mais dignidade para o curso da vida. A circulacao dos entendimentos linginsticos e 

das atitudes emancipadores, dessa maneira, pode ser realizada em redes de comunidades 

cientificas e redes de agentes politicos irmanados em torno da gestao social dos mais velhos. 
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Desvelando proposicoes a partir das categorias substanciais comuns ao estado e 

universidade 

As proposicOes perfazem um todo com aquelas ja analisadas em relacao ao Estado e 

a universidade e tratam das possibilidades de awes que demonstram as aproximacOes que 

as duas instituicoes podem realizar com aquelas em que as pessoas formam seu carater 

social e constituem seus entendimentos sobre a qualidade e o sentido da longevidade. 

Quadro 23 - ProposicOes politicas corn base nas categorias substanciais comuns ao Estado e 

a universidade 

Para a construcio de laps do Estado e da universidade corn as instituicoes de 
base 

Os gestores sociais da velhice tanto representantes do Estado como da 
universidade, possuem nas instituicoes basicas os seus lugares de trabalho: o Estado para 
descentralizar noes e promover e ordenar aquelas que sac) gestadas nas comunidades, e a 
universidade para avancar no conhecimento desenvolvendo participativamente pesquisas 
de cunho reconstrutivo. Isso significa os gestores sociais devem instituir costumes de 
pressao para dentro do Estado e da universidade, atraves da sociedade, uma vez que 
ambos nclo costumam se antecipar aos problemas emergentes. 

Para a periodizacio da velhice 

As verdades e os costumes surgidos das intenc5es comunicativas e constantemente 
renovados pela realidade constituida pelo imaginario dos mais velhos podem revelar urn 
estagio singular da logica da racionalidade humana. A reciprocidade comunicativa entre 
o Estado, a universidade e sociedade civil nas questoes do delineamento voluntario da 
gestio social do envelhecimento e da velhice corn seu potencial promissor para todas as 
idades, pode constituir-se ern aprendizagem a imprimir mais dignidade para o curso da 
vida. 

A analise das proposiceies pretende suscitar awes que se integrem corn aquelas 

representativas das perspectivas teoricas e das categorias substanciais anteriormente 

analisadas, firmando duas posicaes: as relacoes com as instituicoes de base na forrnacao da 

identidade social e corn a periodizacao da velhice como estagio visivel e realizavel. 
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Para a construcao de tacos do Estado e da universidade coin as instituicoes de base 

A proposicao pode conter acOes que: 

• desvelem costumes permanentes de insercao do Estado e da universidade na 

realidade social em gestao; 

• demonstrem a necessidade de as instituicoes de base marcarem presenca coin suas 

reivindicacoes, dnvidas e conflitos no Estado e na universidade; 

• demonstrem que a histaria das politicas sociais a adequada quando iniciada a partir 

dos proferimentos que traduzem carecimentos e apontam para ressignificaceies em todas as 

areas de desenvolvimento biopsicossocial; 

• instiguem definitivamente a descentralizacao de projetos e, dessa forma, as 

comunidades e, nelas, as instituicoes formadoras de interpretacOes e de costumes assumam 

a sua emancipacao pelo espirito de critica e justica a ser promovido. 

Para a periodizacao da velhice 

0 Estado e a universidade possuem responsabilidades conjuntas na periodizacao da 

velhice que podem revelar awes que: 

• se comuniquem entre si, evitando-se a dispersdo de recursos sociais e acertos na 

formulacao dos projetos; 

• suscitem, nas diversas areas de conhecimento e nos diversos campos do saber, 

entendimentos capazes de formular atividades ressignificadoras da vida no vies da 

longevidade; 

• alterem reciprocamente as abordagens em relacao a velhice e ambas as instituicoes 

aprendam da sociedade civil e de suas formas de regulacao frente ao envelhecimento e a 

velhice; 

• constituam aprendizagens a serem promissoras no desenvolvimento das relacOes 

de poder e na visibilidade dos mail velhos como seres humanos, tendo na velhice urn 

periodo realizavel; 

• constituam a longevidade, antecipando os conflitos e as violencias, revertendo o 

processo historico de descaso em relacao a sorte social dos cidaddos. 
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A seguir apresenta-se urn quadro resumo das proposicoes corn a finalidade de se 

visualizar globalmente o que anteriormente foi considerado. 

Quadro 24 - Sintese das proposicoes formuladas para o Estado, a Universidade e outras 

instituicOes corn vistas a gestao social do envelhecimento e da velhice. 

PROPOSICOES COM BASE: 

,. 	. 
a) no discurso tomumtgive 

Para awes de politicas participadas 
Pam a critica das convencoes 
Para a producao efetiva de propostas pos. 
convencionais 

De uma etica universal para uma etica con-

textualintiA 
Para 	uma 	gestao 	social 	em 	rede 	e 	reci- 
procamente comunicativa 
Para a construcao de projetos convincentes 
Para uma acao constante e exigente em fimedo 
das resistencias 

b) nas perspectivas tthricas da identidade 
existencial na terceira idade 

Das representac6es hist6ricas para as repre-
sentacoes conquistadas 
Para 	uma 	identidade 	construida 	entre 	as 
linguagens locais e universais 
De uma identidade em potencial em busca de 
mediae:6es 
A exacerbacio da crise da identidade como 
instrumento de libertacio 
0 clamor das categorias referentes 

c) nas categorias 	substanciais 	da 	identidade 
existencial na terceira idade 

Para a continuidade existencial garantida pela 
excelencia de papeis sociais 
Para o aperfeicoamento continuo do potencial de 
desenvolvimento 
Para politicas sociais corn base na sabedoria 
Para politicas sociais corn base na intiniidade 
Para a constituicao de projetos constitutivos de 
sentido para a vida dos mais velhos 
Para a institucionalizaego de awes preparadoras 
de uma longevidade expressiva 

d) nas perspectivas teoricas do Estado 

Em busca dos lugares do poder 
Para a implementacao dos apelos reivindicativos 
Para a consciencia e organizacao da sociedade 
civil 
Para efetivacao dos dispositivos legais 
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e)nas categorias substanciais do Estado 

Para uma formacao democratica dos direitos 
para todos 
Para regulacoes e apoios 	descentralizados: 	a 
sensibilidade proxima 
Em busca de paddies diferenciais face as idades 
da velhice 

f)nas perspectival te6ricas da universidade 

Para uma universidade aberta a gestao cultural 
do envelhecimento e da velhice 
Para uma universidade em parceria 
Para 	uma 	universidade 	responsivel 	pela 
capacitacao de recursos humanos 
Para uma universidade critica 

g)nas categorias substanciais da universidade 
Para uma universidade voltada para o mundo-da-
vida 
Para 	uma 	universidade 	preocupada 	com 	a 

periodizacio qualificada da velhice 

h) nas categorias substanciais comuns ao Estado 
e a universidade 

Para a construcao de lacos do Estado e da 
universidade corn as instituicoes de base 
Para a periodizacao conjunta da velhice 

Ao final deste capitulo, pode -se dizer que a investigacao sobre os dois objetos -

identidade existencial-Estado/universidade - foi produtiva, revelando alternativas para a 

gestao da vida longeva e a responsabilidade de periodizar urn tempo ainda nao constituido. 

Particularmente as falas dos mais velhos e dos profissionais legitimaram verdades, ainda que 

provisorias, mas suficientemente autenticas e consistentes para serem confiaveis e 

suscitadoras de novos encaminhamentos por parte do Estado e da universidade e de todas 

as instituicoes. 

5 - REVISITANDO PROPOSICOES: AS RELACOES ENTRE A IDENTIDADE E 

AS MEDIACOES 

A fertilidade e a compatibilidade entre a identidade existencial na terceira idade e as 

mediacOes do Estado e da universidade revelam-se principalmente ao se cotejar as 

proposicoes resultantes dos dois objetos desta investigacao. 

0 atendimento de todas as proposicOes sugeridas pela analise te6rica como aquelas 

aferidas a partir das categorias substanciais da identidade existencial, passam, de alguma 
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forma, pela autorizacdo e ou incentivo do Estado e podem constituir-se em praticas 

academicas da universidade. 

Para a superacao das representacOes historicas em torno da identidade existencial, a 

universidade possui tarefas em funcao da necessidade da producao do conhecimento, do 

ensino e de seu servicos sociais. 0 Estado, por sua vez, atraves da legislacdo e ou 

incentivos, pode determinar cursos novos para a gestao das relacoes sociais. A universidade 

e o Estado possuem condiceies de agilizar a mediacalo entre as conquistas realizadas em 

outros paises e aquelas a serem promovidas nos contextos de insercao da populacao. 

0 Estado e a universidade possuem condicOes de promover experiencias na 

expressao do potencial real dos mais velhos, tanto na cultura como na sociedade. A 

sabedoria e a intimidade, com suas variaveis de expressao clamam por exercicios, e torna-se 

recorrente dizer que eles se vinculam as condicOes e proposiceies das proprias comunidades 

de insercao dos mais velhos. De modo especial, os cuidados curativos e preventivos sao 

objeto de preocupacao das duas instituicoes em todas as areas de carecimentos. 

Dentre as proposicoes sugeridas, destacam-se aquelas representativas da categoria 

do sentida na vida. E em relacao a elas que a universidade e o Estado possuem suas 

principais obrigaceies, uma vez que é o sentido na vida que garante o desenvolvimento das 

categorias da identidade existencial. A restricao dos espacos sociais, as limitacoes das 

funcOes institucionais, a ausencia de reconhecimento tornam a velhice irrealizavel. Isso 

significa que as proposicOes corn base nas perspectival te6ricas e nas categorias substanciais 

do Estado e da universidade podem subsidiar uma presenca densa de significados aos mais 

velhos. As diversas instancias do poder politico, e ai a atencao aos apelos reivindicativos 

provenientes das organizacOes civis, a efetivacao dos dispositivos legais assegurados na Lei 

8 840 podem promover uma gestao com relacOes de poder facilitadores de sentido na vida 

para os mais velhos. 

A descentralizacao politica para a periodizacao da velhice pode construir melhor as 

formas de expressao da sabedoria e da intimidade e todas as conquistas relativas a 

constituicao da expressividade psicologica, bem como as formas de expressa-las em 

participacOes na sociedade. Em outras palavras, pode-se dizer que o Estado, pelas 

regulacoes incentivadas, e a universidade, pelas descobertas cientificas, ensino e servicos, 

podem flexibilizar as formas contextualizadas das relacOes sociais e os entendimentos sobre 

o envelhecimento e a velhice. 
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A identidade humana, tendo a universidade assumido sua posicao de dialogo 

comunicativo e tendo a consciencia de seu compromisso para corn construcao cultural da 

periodizacao a partir dos proferimentos dos mais velhos, pode ser promovida a parametros 

insuspeitados de desenvolvimento. 0 poder da linguagem justificada e interdisciplinar pode 

produzir conhecimentos e provocar politicas em favor de categorias instituidoras de 

identidades para todas as idades do desenvolvimento tardio. As parcerias a serem 

instituidas, os recursos humanos qualificados e os discursos criticos e sinceros podem 

estabelecer redes de comunicacao multiplicadora de aprendizagens, renovacao de 

encaminhamentos por gestores comprometidos e avisados para desmanchar as 

regulamentacOes reificadas. As aprendizagens para a vida qualificada podem testemunhar 

um perfil social e pessoal de pessoas instituidas pelo dialog° edificante. As mediacOes de 

um Estado moral e de uma universidade aberta ao conhecimento podem confirmar a 

imensidao e uma casa habitavel para os mais velhos. 

0 mundo-da-vida e, de modo especial, o universo humano dos mais velhos tem a 

ganhar pela solidariedade comunicativa do Estado e da universidade em cujos espacos o 

universo dos discursos e das awes podem redesenhar o perfil humano em toda sua 

extensao. 
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