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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a forma de como é tratado o tema estética do 

envelhecimento e estética da existência no universo acadêmico. A estratégia 

metodológica utilizada foi a Pesquisa Bibliográfica, por meio da coleta de dados dos 

artigos da Revista Acadêmica Kairos – PUC/SP, publicados de 1998 a 2012. Diante 

da importância que os temas ligados ao corpo, à imagem e ao cuidado de si, vêm 

adquirindo  nas mídias e no contexto biopsicossocial, tornou-se essencial que a 

academia contribuísse para  as temáticas: estética do envelhecimento - relacionado 

ao corpo que envelhece; e estética da existência – referindo-se às formas criativas e 

estilizadas de se envelhecer, constituindo um grande desafio para as ciências 

humanas. As pesquisas sobre estética corporal, até há bem pouco tempo, eram 

negligenciadas; no entanto, vêm suscitando considerável interesse por parte das 

Ciências Humanas e áreas correlatas, tomando por base as  crescentes 

manifestações culturais do Ocidente que supervalorizam manter o corpo jovem. 

Diante dessa preocupação, surgem também questões relacionadas ao bem-estar, 

considerando a subjetividade dos sujeitos, no que tange ao “cuidado de si” no 

envelhecimento.Os artigos analisados nesta dissertação  foram escritos por autores 

de diversas áreas do conhecimento, demonstrando como o referido tema começa a 

habitar o lócus da produção acadêmica e  sua importância dentro da Gerontologia. 
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ABSTRACT 
 
This paper addresses the way how the subject is treated aesthetics of aging and 

aesthetics of existence in academia. The strategy used was to Bibliographic Search 

through the collection of data of the journal Academic Kairos - PUC / SP, published 

from 1998 to 2012. Given the importance that the issues related to body image and 

to care for themselves are getting in the media and the biopsychosocial context, it 

has become essential that the academy contributed to the themes: aesthetics of 

aging - related to the aging body, and aesthetics of existence - referring to the 

stylized and creative ways to grow old, posing a major challenge for the humanities. 

Research on body aesthetics, until very recently, were neglected, however, have 

raised considerable interest on the part of the Humanities and related fields, based 

on the growing Western cultural manifestations that overvalue keep the body young. 

Given this concern, there are also issues related to the well-being, considering the 

subjectivity of the subject, with respect to "self care" in envelhecimento.Os articles 

analyzed in this dissertation were written by authors from different areas of 

knowledge, demonstrating how the above theme begins to move the locus of 

academic production and its importance within the Gerontology. 

 
 
 
Keywords: Aesthetics of existence; aging; style; magazine Kairos 
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INTRODUÇÂO 

 

O tema Estética sempre teve espaço na minha vida pessoal de forma tão 

ampla que me conquistou e me direcionou para  ele nos meus estudos, o que foi 

determinante pois  possibilitou criar conexões com minha trajetória acadêmica. Ou 

seja, o  que a academia já dispunha de conceitual despertou-me a vontade de saber 

e relacionar com fatos cotidianos da nossa cultura. 

Desde muito cedo, na infância, observava a forma como as pessoas se 

relacionavam, embasadas na criatividade, beleza, naturalidade, leveza e 

espiritualidade. Lembro-me de minha família se programar aos sábados à tarde para 

passear no jardim da Pinacoteca do Estado de São Paulo, para desfrutar da 

natureza e da arte explícita das esculturas e arquitetura do local. Ao voltarmos para 

casa, conversávamos, víamos fotos e apreciava muito ver as cartas que meu pai 

havia escrito para minha mãe nos tempos de namoro. Chamavam-me  atenção as 

paisagens impressas nos envelopes, além da forma como as cartas eram escritas, 

como ele declarava seu amor   e a forma tímida como eram lidas por minha mãe . 

 Namoraram a distância por um ano e depois se casaram. Sempre me 

atraíram os pequenos gestos culinários, a maneira como  minha mãe decorava as 

tortas e bolos, e a exposição dos pratos captavam minha atenção ao que fosse belo, 

de bom gosto, simples e exibido com cuidado. 

Durante o Ensino Médio, agucei meus sentidos para  a filosofia,  que inspirava 

meu senso de imaginação ao  expor os mitos gregos e a  filosofia da arte, que me 

apoiaram muito para compreender os ensinos de Freud,  introduzindo-me na 

psicanálise, clareando seus conceitos ao mencionar  a arte, os mitos, os estudos 

antropológicos, formas de civilização, que serviam de base para dar  sentido à teoria 

psicanalítica, exposta nas aulas de psicologia.  

Estudando o comportamento, me apoiava nos modos de ser,  de estilizar a 

vida, expressa em cada civilização e cultura. Portanto, um  tema complementava o 

outro, trafegava do  concreto para o abstrato ou vice-versa. 

Iniciei a primeira graduação na Faculdade Paulista de Artes, em 2002, onde 

pude refletir sobre a beleza sensível, o fenômeno artístico e as categorias estéticas: 

O Belo, O Feio, O Sublime e O Grotesco, entre outros. Nessa formação assiti às 

aulas do curso de psicanálise, no qual  o professor analisava  a personalidade de 

Leonardo Da Vinci, através se suas obras de arte. Aí, eu despertei meu olhar para o  
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para o comportamento. Ingressei para o curso de Psicologia, em 2003. Atenta, 

curiosa em observar o comportamento humano, desejei entender melhor a relação 

do ser humano/cultura, e seus reflexos nas variadas formas de comportamento e 

complexidades, tomando por base os  modos particulares de se viver. E pude refletir 

que da mesma maneira que um artista imprime sua marca em uma tela, assim 

também expressa sua personalidade. 

O interesse pelo estudo do envelhecimento se deu alguns anos atrás, quando 

fui visitar meus avôs maternos, depois de muitos anos sem vê-los. A saudade era 

grande! Propus-lhes realizar um “dia de príncipe e princesa”, com o intuito de cuidar 

carinhosamente dos seus corpos. Começamos esfoliando a pele com açúcar e mel. 

Meu avô, homem do campo, chapéu de peão boiadeiro na cabeça, mãos grossas da 

enxada, também entrou no “clima”. Durante nossa “sessão de estética facial”, 

percebi que o que pouco importava para meus avós era conquistar uma pele de 

pêssego, mas sim,  sentir o carinho da neta ao sentir minhas mãos em  contato com 

seus rostos. 

Essas experiências familiares me abriram os olhos para perceber e observar 

as várias formas de se viver o processo de envelhecimento. Olhava ao redor e 

observava novos grupos de pessoas: os velhos e suas famílias. Além disso, como 

esses velhos  poderiam, através do cuidado  de si, de um modo estilizado de viver, 

abrir novas possibilidades para os outros enxergarem a velhice não somente como 

uma fase de perdas, mas também de novas e diversas possibilidades, incentivando 

a intergeracionalidade. 

Ampliando minha experiência com idosos, me propus a dirigir as atividades do 

grupo de idosos da comunidade religiosa a que pertenço. Idosos diversos em 

nacionalidades, - portugueses, chineses, egípcios, árabes, bolivianos, peruanos e 

brasileiros - , diversos em suas personalidades e perspectivas de vida.  

A partir de jogos lúdicos com familiares e conhecendo mais de perto pessoas 

idosas de diversas culturas e seus costumes, me dei conta de como o tema – 

envelhecimento - foi ganhando força quando tive de definir meus interesses  para  

me encaminhar ao Mestrado.   

Dessa forma, inscrevi-me no curso de pós-graduação em Gerontologia, no 

qual tive a oportunidade de continuar minhas reflexões. O tema “estética no 

envelhecimento” parecia se enredar no conteúdo de cada disciplina cursada. O que 
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aparentemente parecia uma redundância foi se revelando como interesse 

persistente.  

Procurar definir os termos mediante diferentes autores foi uma etapa 

estimulante. É como puxar um fio que não tem fim. Portanto, em minha trajetória, da 

brincadeira de adolescente com os avós, passei pela faculdade de artes e fui para a 

Psicologia, me inquietei com o curso de Semiótica, mas,  quando procurei um 

aprimoramento que resgatasse esse interesse primordial, fui buscá-lo na pós-

graduação em Gerontologia. E, finalmente, nesta dissertação de Mestrado.  

Por meio desta dissertação, tive a oportunidade de organizar, não apenas 

minhas ideias a respeito da Gerontologia que vem instigando novas formas de 

questionar minha trajetória pessoal e acadêmica, mas me dar conta de que, nessas 

últimas décadas, há um investimento acelerado no que tange à prevenção, 

manutenção e qualidade de vida no envelhecimento. Observo ideais de beleza que 

incitam à mudança estética. A partir dos ditames da moda, mídia, publicidade, 

cultura, o olhar do Outro se faz presente, intimando indivíduos a se “modificarem”, se 

“transmutarem” diante do envelhecimento do corpo. Cria-se uma mística em torno de 

ideais estéticos que encontra suporte nas culturas. 

 Ao pesquisar a respeito da Estética do Envelhecimento e da Estética 

da Existência, busquei investigar o olhar acadêmico acerca deste assunto. Optei 

pelos artigos da Revista Kairós, do Curso de Gerontologia da PUC-SP, que já vem 

contribuindo amplamente para disseminar a diversidade de assuntos ligados ao 

envelhecimento. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a visão contida nos  artigos que 

contribuíram para o tema da Estética do Envelhecimento e da Existência, na revista 

científica Kairós, supracitada, procurando pesquisar os autores que o abordam e 

como  fundamentam a análise do referido tema. 

 Buscarei os significados dos padrões estéticos ligados ao corpo e ao estilo 

de vida e quem são os autores  que se propõem a tratar deste tema na atualidade, 

assim como sua formação e especialidade.   

Para fundamentar a análise também me apoiei nas dissertações disponíveis 

no Programa de Estudos Pós- Graduados em Gerontologia da PUC-SP. 

Além desta Introdução, mais quatro capítulos compõem este estudo. 
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No primeiro, desenvolvo a compreensão e a contextualização das questões 

que compõem o tema estética, utilizando os conceitos : Tempo, Corpo, Cultura e 

Cuidado de si. 

No segundo, Aspectos Metodológicos, abordo os procedimentos, os artigos 

selecionados e o perfil acadêmico dos autores, além de apresentar a Revista Kairós.  

No terceiro, Análise dos Artigos da Revista Kairós que foram divididos em três 

categorias : Estética da Existência, Estética do Envelhecimento e ambas as 

Estéticas 

Nas Considerações Finais, apresento uma reflexão e percepção pessoal ao 

adentrar o universo das estéticas, sem a intenção de esgotar o assunto. 
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1 CAPÍTULO 
 

ESTÈTICA DO ENVELHECIMENTO E DA EXISTÊNCIA 

 

 

Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo 

para todo o propósito debaixo do céu.  

Há tempo de nascer, e tempo de morrer; Tempo 

de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e 

tempo de dançar; 

Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de 

guardar, e tempo de lançar fora; 

Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de 

guerra, e tempo de paz. 

Já tenho entendido que não há coisa melhor 

para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua 

vida; 

E também que todo o homem coma e beba, e 

goze do bem de todo o seu trabalho; isto é um 

dom de Deus”.  

Salomão - Eclesiastes 3 

 
 

No decorrer da história, no processo da civilização Ocidental, nunca se  

pesquisou, escreveu, analisou, pensou e se falou tanto sobre os fatores ligados ao 

tempo, imagem, cuidado de si, padrões estéticos e corpo, como no momento atual. 

Corpos estes, modificados, remodelados, seja para o rejuvenescimento, modismos 

ou ideais. Cada vez mais se nota, pela influência da cultura das mídias, esse 

distanciamento abstrato e estéril em relação ao outro. As relações se expressam 

artificiais em nossas falas e gestos, interferindo na maneira como nos percebemos e 

nos olhamos no espelho, e aguçando, instintivamente, o desejo de ser desejado. No 

entanto, para atingir este olhar do outro, nos homogeneizamos a padrões estéticos 

estabelecidos. 

De modo frequente, observamos que o culto ao corpo e sua supervalorização 

segue de forma voraz e contínua nos processos de revitalização e 

rejuvenescimento. Esse cuidado do corpo nos remete a refletir também sobre o 
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“cuidado da alma’’, da subjetividade do indivíduo, o cuidado de si. Notamos que as 

pessoas, para cumprir o ideal social, se tornam obsessivas por serem desejadas,  

serem vistas  através de seu corpo. Assim, novos  conceitos sobre “ ser visto através 

do corpo” entram em cena, tornando-se o corpo  suporte para  tempo, comunicação, 

cultura e subjetividade. 

O corpo é a forma como nos apresentamos no mundo e, ao refletimos sobre 

ele, nos remetemos ao tempo: há quanto tempo este corpo existe no mundo , o que 

isso representa na velhice onde as marcas desse tempo são visivelmente 

escancaradas? 

Discorrer sobre o tempo contempla muitos significados que nos remetem a 

muitos pensadores de diversas áreas do conhecimento, destacando-se os filósofos. 

A busca por definições sobre o assunto é diverso, ainda mais quando refletimos este 

tempo ligado ao envelhecimento. 

A esse respeito, em sua dissertação de mestrado Devir Velho: um envelhecer 

para além dos modelos Niquetti (2009), expõe que a velhice e o envelhecimento 

impõem como uma das primeiras confrontações a questão do tempo, sendo tão 

notório que poderíamos afirmar que as problemáticas gerontológicas são 

essencialmente atravessadas por temas relativos ao tempo. Ou seja, enfrentam 

muitos afetos, angústias, felicidades, combinações, experimentações e 

conceituações do tempo.  

A medida do tempo torna-se subjetiva para cada um, dependendo de como é 

percebida e da situação em que se encontra, podendo variar de acordo com o 

estado de humor (situação agradável passa depressa, numa situação penosa passa 

devagar). Pires (2005), também compartilha desse pensamento sobre o corpo como 

receptáculo e propagador do que se passa na mente e na alma, em que os estados 

de espírito, estão sempre imbuídos das marcas corporais, as quais, na velhice, 

estão ligadas ao corpo e às experiências ao longo da vida. 

Para Platão, existe o mito do eterno retorno. Para ele, o tempo era um 

movimento cíclico, e assim, tudo aquilo que acontecia no passado se repetia e 

retornava. Nesse sentindo, é possível refletir sobre como o idoso vivenciou seus 

afetos nas fases anteriores da sua vida e de como esses afetos repercutiram diante 

do envelhecimento, sendo o tempo um sistema de relações que tem uma função na 

história dos homens e na forma como vivenciam ou vivenciaram suas experiências. 
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Já na perspectiva de Kant, o tempo é uma estrutura da relação do sujeito 

consigo mesmo e com o mundo. É uma forma a priori da sensibilidade, juntamente 

com o espaço. O tempo é uma intuição pura no plano da sensibilidade, é uma noção 

objetiva de observação e não é extraído da experiência, mas sim, anterior a 

qualquer experiência.  

Segundo Hegel, o tempo é o pensamento do puro devir1 , assim explicado por 

Chauí:  

 

O devir é a realização, (tornar- se real); é formação (receber forma); 
é a atuação ou atualização (tornar-se ato).[...] Em outras palavras, o 
devir é provocado pela matéria como potencialidade ou possibilidade 
de formas que se desenvolvem temporalmente.( 2002, p.399). 

 
 

A esse respeito Niquetti, (2009) completa que os modos de vida estão na 

experimentação, não sendo fixos, determinados, prontos, mas a experiência do viver 

é um constante devir, estabelecendo outros modos de ser, estando atento às 

diferentes dimensões que nos atravessam e que nos surpreendem nos fatos 

cotidianos, nas conversas, imagens, mídias, família e educação. E assim 

construímos nossa subjetividade, numa infinidade de encontros. 

Bertamoni (2009), em sua dissertação: Entre Cronos e Kairós: a auto-

percepção da idade na velhice, aponta-nos para um tempo psicológico e subjetivo, 

esclarecendo que - enquanto o primeiro tem finalidades analíticas e interpretativas 

(como nos casos de dissociação temporal, objeto da psicopatologia), o segundo  - 

remete à consciência da relação entre o ser e o tempo; é, portanto, um tempo 

envolto por disposições pessoais e idiossincráticas. Apontando para Merleau – 

Ponty: 

[...] o passado não é o passado, nem o futuro é futuro. Eles só 
existem quando a subjetividade vem romper a plenitude do ser em si, 
desenhar ali uma perspectiva, ali introduzir o não ser [...]. Um 
passado em um porvir brota quando eu me estendo em direção a 
eles.2 

 

Aristóteles mencionava alguns problemas à existência do tempo. Para ele, o 

tempo não poderia existir, já que nenhuma das suas partes existe, isto é, o  instante 

                                                 
1
 Dados disponíveis em  www: <URL: http://www.infopedia.pt/$tempo-(filosofia)> acessados em 06 de 

Junho de 2013. 
2
 Dados disponíveis em Disponível na http://www.polbr.med.br/ano05/art0205b.php acessados em 09 

de Fevereiro de 2013. 

http://www.polbr.med.br/ano05/art0205b.php
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presente, por não ter duração precisa, o passado por  já ter acontecido,   e o futuro 

ainda não é.3 

Nesse sentido de existencialismo é que Martins (1991), expõe a respeito do 

tempo vivido: 

A existencialidade, porém, é que é, em si mesma, a estrutura 
essencial do ser humano [...] olhar o humano na sua existencialidade 
como sendo seu tempo vivido. Porque o tempo é o sentido da vida. 
Sentido como o de um curso d’ água, sentido de uma frase, sentido 
de um valor ou sentir um perfume.[...] O sujeito não pode ser uma 
série de eventos psíquicos,   isto é - ser criança, ser adolescente, ser 
adulto, ser velho, como um conjunto segmentado de eventos, por 
isso mesmo é que ele não é eterno. Resta para este sujeito que sou 
eu, que é você- ser temporal.4 

 

 

Goldfarb, em seu artigo “Corpo e temporalidade”, faz referência ao tempo 

psicológico : 

 

 

Dizemos que o tempo da vida se desenvolve entre o nascimento e a 
morte. Mas este tempo vivido é diferente do tempo medido. O tempo 
medido, o da idade cronológica pouco tem a ver com o tempo vivido 
ou subjetivo. No entrecruzamento destes dois tempos se encontra o 
sujeito que envelhece, aquele que além de medir o tempo vivido, 
começa a contar o que lhe resta para viver e, no melhor dos casos, 
faz planos para esse tempo que ainda está por vir. Assim, o tempo 
psicológico é a percepção da passagem de nossa vida, e todo o que 
é vivo é perecedouro e está sujeito a mudanças.5 

 
 

Diante de algumas definições, como as referidas  acima, é possível refletir 

que a questão do tempo é vista sob diversos prismas. Nesse sentido, sentido Bastos 

(2005), esclarece que :  

 

A idéia de tempo envolve uma multiplicidade de conceitos: tempo 
físico, biológico, subjetivo, cultural etc. Por esta razão, temos 
inúmeras dificuldades na definição da temporalidade, que em ultima 
analise, são causadas pela polissemia da palavra tempo.6 

                                                 
3
 Dados disponíveis: <URL: http://www.infopedia.pt/$tempo-(filosofia)> acessados em 06 de Junho de 

2013. 
4
 Dados disponíveis em: http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/psico/psico73.htm acessados em 

06 de Junho de 2013. 
5
 Dados disponíveis em http://www.geracoes.org.br/arquivos_dados/foto_alta/arquivo_1_id-49.pdf 

acesso em 06 de Junho de 2013 
6
Dados disponíveis em http://wwww.lizchristine.net/delicato_senses/edicao03/temporalidade.htm 

acessados em 9 de Fevereiro de 2013. 

http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/psico/psico73.htm
http://www.geracoes.org.br/arquivos_dados/foto_alta/arquivo_1_id-49.pdf
http://wwww.lizchristine.net/delicato_senses/edicao03/temporalidade.htm
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Buscando compreender a relação do tempo, com a intenção de diferenciar 
tempo vivido e tempo cronológico, reporto-me aos antigos gregos e seus mitos, 
neste caso, em especial ao mito de Cronos e Kairós. 

 

 

Cronos e Kairós  

 

 

Kairós, o deus da oportunidade, era filho de Zeus - o deus dos 
deuses e de Tykhé, a divindade da fortuna e prosperidade. Descrito 
como um belo jovem calvo com um cacho de cabelos na testa, ele 
era um atleta e tinha uma agilidade incomparável. Resplandecente e 
com a flor da juventude, Kairós tinha duas asas nos ombros e nos 
joelhos. Se assemelhava a Dioniso; tinha as bochechas vermelhas e 
a pele delicada. Sempre sem roupas, ele corria rapidamente e só era 
possível alcançá-lo agarrando-o pelo topete, ou seja, encarando-o.  
Depois que ele passava, era impossível persegui-lo, pegá-lo ou 
trazê-lo de volta. Na entrada do estádio, em Olímpia havia dois 
altares: um era consagrado a Hermes, que simbolizava os jogos, e o 
outro era consagrado a Kairós, que simbolizava a oportunidade. 
Entre os romanos era chamado de Tempus, o breve momento em 
que as coisas são possíveis. Kairós tinha o poder do movimento 
rápido que podia passar despercebido aos olhos desatentos, 
tornando impossível recuperar a visão de sua passagem. Dada a sua 
natureza difícil, raramente proporcionava uma segunda chance. Na 
filosofia grega e romana é a experiência do momento certo e 
oportuno. Kairós era o tempo em potencial enquanto kronos era a 
duração de um movimento e uma criação. Kronos era descrito como 
o velho, o Senhor do tempo, das estações, da pressão das horas 
ordenadas pelo relógio e pelos dias, meses e anos determinados 
pelo calendário. Cruel e tirano, Kronos controlava o tempo desde o 
nascimento até a morte, aquele tempo comum, real, visível e 
rotineiro. O Tempo kronos era o ditador da quantidade de coisas 
realizadas durante o dia, o tempo burocrático, o tempo humano, o 
tempo que nunca é suficiente, o tempo que escraviza, preocupa e 
estressa. Kronos deu origem ao cronômetro e aos medidores do 
tempo, o tempo dos homens. Kairós era descrito como um jovem que 
não se importava com o relógio, o calendário e o tempo cronológico. 
Kairós era o tempo que não podia ser cronometrado, o tempo que 
não pertencia a Kronos porque não era previsível, apenas acontecia, 
por isso chamado de momento ou oportunidade. É o tempo divino 
que o vento traz, a vida conspira, decide acontecer sem tempo, sem 
hora marcada, se manifesta instante a instante e permanece eterno. 
Kairós marca os momentos que se tornam eternos, ainda que 
tenham sido breves. Os gregos acreditavam que com Kairós 
poderiam enfrentar o cruel tirano Kronos.7

 

                                                 
7
 Dados disponíveis em http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2011/08/kairos-o-deus-das-

oportunidades.html acessado em 6 de Junho de 2013. 

http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2011/08/kairos-o-deus-das-oportunidades.html
http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2011/08/kairos-o-deus-das-oportunidades.html
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Tanto na filosofia grega como na romana, Kairós é a experiência do momento 

oportuno,  o tempo em potencial, tempo eterno e não-linear, não demarcado por 

relógio. Enquanto Chronos é a medida linear de um movimento ou período, assim 

como dito acima, demarcado pelas estações do ano. Nas aulas da disciplina de 

 Retórica, Kairos era uma noção central, pois caracterizava "o momento fugaz em 

que uma oportunidade se apresenta e deve ser encarada com força e destreza para 

que o sucesso seja alcançado8 

Conforme explica Joel Martins (1991): 

O importante é descobrirmos que “somos”; temos um corpo que é 
nosso e que vive as suas próprias experiências.  É importante pensar 
que tempo não é uma dimensão cronológica, medida em dias, meses 
e anos,, mas sim  um horizonte de possibilidades do Ser. É 
importante saber que não sou Kronos, isto é, um tempo delimitado 
por mensurações  provenientes das pesquisas da ciência ôntica que 
se esquece  do Ser e das suas possibilidades.  É importante saber 
que somos Kairós, isto é,  um tempo vivido em uma eternização 
consciente e efetiva de nossa existência. Uma consciência  que é 

tempo o que indica novas direções.9 

Côncone apresenta Cronos e Kairós a partir das relações sociais, quando 
afirma: 

                                                 
8
 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Kairos acessado 9 de Fevereiro de 2013. 

9
 Disponivel em http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/psico/psico73.htm acesso dia 06 de Junho 

de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chronos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kairos
http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/psico/psico73.htm
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[...] um descompasso entre Cronos e Kaírós. Cronos como 
passagem do tempo marcada pelo acúmulo dos aniversários é 
detectada primeiro pelos outros (“Como envelheceu fulano! Como 
está acabada Beltrana!’’); nós mesmos envelhecemos conosco, nos 
acompanhamos, vivemos Kairós, enquanto deslizamos pelo tempo 
cronológico sem grandes rupturas; nos reconhecemos, a partir de 
dentro, sem saltos, de modo continuo. O susto vem de fora. Hoje 
cada vez mais, pode vir desse alter ego que é o espelho...que me 
compara comigo mesma.... O sentimento Kairós é forte, entretanto, e 
abre a possibilidade de uma avaliação atualizada, melhor, sempre 
renovada de si mesmo. (2007,p. 23) 

 
 

 
Corpo  
 

 
 Saber envelhecer não é permanecer jovem, é 
extrair de sua idade as partículas, as velocidades 
e lentidões, os fluxos que constituem a juventude 
desta idade.      

 
Deleuze  

 
 
 

O corpo, nas últimas décadas, ganhou e assumiu possibilidades e conotações 

completamente inimagináveis. Desejar a imortalidade, a longevidade e a eterna 

juventude, derrotar a morte e a velhice é um sonho mítico do ser humano, 

acalentado desde os tempos mais remotos. Desde os primórdios, os alquimistas 

chineses, que sempre procuraram a imortalidade e a longevidade, acreditavam que 

as pílulas preparadas com pó de ouro poderiam transformar os velhos em jovens . 

Os alquimistas indianos, por sua vez, empreendiam esforços para encontrar uma 

planta que regenerasse e rejuvenescesse. Assim também, as recomendações e 

dietas médicas, continuamente, procuram prolongar a vida e adiar o envelhecimento. 

Mesmo após séculos, os seres humanos continuam até hoje cultivando a esperança 

de encontrar a “fonte da juventude”. (MASCARO,1997). 

Blessmann em seu artigo Corporeidade e envelhecimento, ressalta que o 

significado do corpo na velhice aponta para o dualismo como forma de pensamento 

que influencia a nossa cultura, com base na nossa concepção de mundo, 

fundamentando-se no sistema de valores no qual se assenta a sociedade, a saber, 

pensando-se o corpo em oposição à mente, o velho em oposição ao novo, o idoso, 

ao jovem, o gordo, ao magro, a cultura se contrapondo à natureza, e o corpo 
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conhecido em oposição ao corpo vivido. Em suas pesquisas, a autora traça uma 

trajetória da representação do corpo em diferentes épocas, explicitadas  a seguir: 

 
O corpo na antiguidade clássica era diminuído ante a mente que 
formula idéias, a alma que é imortal ou ao espírito que o habita.  
No corpo medieval estão presentes tanto as forças do cristianismo 
como as concepções pagãs, expressas nos jejuns dos dias 
santificados e comilança e bebedeira nos demais. O corpo era local 
de confronto entre o bem e o mal, entre milagre e pecado, entre 
desejo e castigo, onde as doenças eram consideradas expiação dos 
pecados cometidos ou possessões diabólicas. 
É no Renascimento que o corpo humano começa a se deslocar da 
carne ao corpo dissecado, descrito em sua anatomia interna e 
comparado a um mecanismo, com Descartes, onde a doença deixa 
de ser vista como a manifestação da vontade divina, e sim como um 
sintoma cuja causa era orgânica. O homem do Renascimento 
descobriu as belezas do corpo e da natureza, as leis da mecânica e 
da causalidade tornaram-se o fundamento da ciência ...triunfos do 
pensamento lógico. 
A teoria cartesiana concebendo o corpo como máquina foi incentivo 
ético para a Revolução Industrial no Ocidente, segundo Highwater 
(1992), produzindo um corpo utilitário. Corpo que é manipulado, 
modelado, treinado, enfim, que se torna hábil e produz. 
Na sociedade pós-industrial, caracterizada pela difusão do saber e 
da informação, por uma tecnologia que ultrapassa a ciência e a 
máquina para tornar-se social e organizacional, surge uma nova 
forma de controle, onde o corpo dominado não é apenas o do 
trabalhador, como antes o foi, afirmam Villaça e Goés (1998). 
Surgem redes e imagens destinadas a controlar o cidadão 
consumidor através da produção de serviços e desejos. 
A tecnologia investe profundamente nas questões do corpo, 
identificada com o progresso e a serviço do mercado, que busca se 
expandir ilimitadamente. Os meios de comunicação de massa atuam 
no sentido de demonstrar, reiteradamente, aos indivíduos, a sua 
carência de saúde e de beleza, induzindo-os ao consumo de 
mercadorias e serviços relacionados com as necessidades criadas. 
O verbo conjugado pelo capitalismo eu tenho, passou do eu tenho 
coisas a eu tenho um corpo, à semelhança do que pregava o 
cristianismo quando dizia que éramos uma alma e tínhamos um 
corpo[...]O apelo à imagem nos afasta da compreensão da unidade 
do ser humano, equivale a pensar o corpo como objeto a ser 
moldado, como algo fora de si, no mesmo momento em que se 
inscreve uma nova corporeidade, uma nova maneira de ver o 
homem. A corporeidade nos permite perceber que o homem é corpo. 
(2004, p.25) 

 
Atualmente, celebram-se, os comportamentos, valores, imagens da 

juventude. Nunca se gastou tanto tempo e se empreendeu tanta energia psíquica no 

corpo e na aparência física como hoje, uma vez que se nega o  envelhecimento,  

encobrindo e disfarçando seus sinais mediante incontáveis estratégias de 

rejuvenescimento. Uma das formas mais incentivadas e aceitas para adiar o 
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envelhecimento se dá pelo cuidado com a saúde, prevenindo as doenças que 

desgastam o organismo e usando os recursos da indústria da beleza e do 

rejuvenescimento. A possibilidade de se adiar o envelhecimento está na moda  e se 

tornou uma verdadeira obsessão (MASCARO,1997). Conforme apontam as 

pesquisas da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, das 629 mil cirurgias 

realizadas em 2008, 71 mil foram em pessoas entre 51 e 64 anos. E entre pessoas 

com mais de 65 anos, foram 24 mil cirurgias.10 

Com base nos dados acima, nota-se que há  uma crescente procura por parte 

dos idosos, que desejam cuidar da aparência nas clínicas de cirurgia plástica e 

estética. No Brasil, a cirurgia plástica da face é a terceira mais procurada, perdendo 

apenas para a lipoaspiração e a de mama, sendo a correção mais realizada  a de 

flacidez. A retirada de uma bolsa de gordura embaixo dos olhos é uma das plásticas 

mais requisitadas pelos homens, enquanto as mulheres se preocupam mais em 

esticar a pele do rosto e do pescoço11           

      

 

                           12 
 
 

 
È possível, ainda, encontrar em sites da internet promessas para o 

prolongamento da juventude através da “Cura do Envelhecimento” em nome da 

ciência. Alguns destacam em suas manchetes até mesmo a imortalidade como algo 

próximo a ser conquistado. De certa forma, adiar a velhice é um anseio legítimo e 

                                                 
10

 Disponivel em http://cirurgiaplasticanews.com.br/idosos-buscam-cirurgia-plastica-para-manter-a-

beleza acessado em 20 de Julho de 2013. 
11

 Disponivel em http://portaldoenvelhecimento.org.br/noticias/comportamento/plasticas-para-idosos.html 
acessado em 20 de Julho de 2013. 
12

 Disponível em http://cirurgiaplasticanews.com.br/idosos-buscam-cirurgia-plastica-para-manter-a-
beleza acessado em 20 de Junho de 2013. 

 

http://cirurgiaplasticanews.com.br/idosos-buscam-cirurgia-plastica-para-manter-a-beleza
http://cirurgiaplasticanews.com.br/idosos-buscam-cirurgia-plastica-para-manter-a-beleza
http://portaldoenvelhecimento.org.br/noticias/comportamento/plasticas-para-idosos.html
http://cirurgiaplasticanews.com.br/idosos-buscam-cirurgia-plastica-para-manter-a-beleza
http://cirurgiaplasticanews.com.br/idosos-buscam-cirurgia-plastica-para-manter-a-beleza
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até compreensível do ser humano e faz parte da luta do homem para vencer a 

doença,  a dor, a infelicidade e a morte (MASCARO,1997). 

O corpo é nosso primeiro encontro com a velhice, já que é nele que 

percebemos  de forma estampada as marcas da vida que refletem  a nossa postura 

diante da vida, os acontecimentos que nos afetaram, seja de forma positiva ou 

negativa. E é por meio do corpo que possibilitamos ao outro criar uma imagem 

mental de como nos apresentamos ao mundo. Assim aponta Mercadante: 

 
 

A vivência primeira da velhice se dá no corpo. O corpo por si só não 
revela como atributo a velhice, mas uma vez que ela, como estigma, 
se instala no corpo, ela passa a inquietar o idoso.Certamente a 
inquietação é decorrente de uma avaliação também estigmatizada e, 
assim sendo, uma abominação do velho diante do seu próprio corpo. 
A visão de um corpo imperfeito – “ em declínio’’, enfraquecido’’, ‘’ 
enrugado” etc. – não avalia só o corpo, mas sugere imediatamente 
ampliar-se para além do corpo, sobre a personalidade, o papel 
social, econômico e cultural do idoso. (1997, p.29). 

 
 

Pensando o corpo como forma visível de enxergar a velhice, Torralha (2006), 

em seu artigo Evelhecimento e “cuidado de si”, explica que é possível a mudança do 

conceito de envelhecimento como fim fatidioso da vida e decrepitude do corpo, uma 

vez que tais fatores são causadores de doenças na velhice. E recomenda investir na 

vida, mostrar aos idosos que há sempre tempo para criar, amar e para viver; Investir 

na vida, mesmo quando a doença se instala, a memória se esvai e o corpo padece, 

pois sempre existe a possibilidade de criar e se inventar, se os caminhos forem 

despertados. 

Segundo Concone: 

 

 

Há um esforço no sentido de escapar das generalizações e do 
estigma da velhice, esforço que aparece nos discurso, nas ações  
“(“ manter o corpo ativo e uma mente alerta”), nos cuidados e, 
quando houver a possibilidade, na interferência direta sobre as 
marcas corporais. O crescimento da “cosmetologia” e das plásticas 
corretivas e estéticas é indicador importante. (2007, p.25)  

 
 

Ao contribuir a respeito dos investimentos corporais, a autora complementa 

que falar a respeito da manutenção do corpo é um ponto sensível, e que não se 
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pode condenar quem recorre à cirurgia plástica e aos recursos cosméticos,   os 

quais, salienta,  constituem  recursos importantes para manter ou recuperar a 

autoestima (para só falar desta), alertando que a beleza sempre foi valorizada em 

toda e qualquer realidade sociocultural. 

De acordo com a autora, o  resgate do padrão de beleza continua sendo o de 

juventude e, nesse sentido, pode ser distorcido pela busca incessante de “retocar a 

juventude”, produzindo máscaras constrangedoras que podem favorecer a 

depressão diante da perda do “viço juvenil”, a desvalorização de si e, a desistência 

de buscar significados mais duradouros para a própria vida. 

 Além disso, acrescenta que existe um temor ligado ao envelhecimento, 

um medo de ser velho, pondera que este medo é mais que justificado, porquanto o  

envelhecimento seja visto quase que exclusivamente como fase de perdas: perdas 

físicas, perdas sociais, perdas psíquicas, perdas afetivas. Enfatiza a necessidade de 

afastar este horizonte tenebroso. 

 Tomando por base o pensamento de Borges Pereira (2002), a autora 

realça que, na sociedade brasileira, se observa o desnudamento do corpo, em 

especial o feminino, que a mídia chama de “culto ao corpo” que é a  exaltação da 

beleza física, independente dos atributos morais. Afirma que o culto ao corpo 

como autocuidado define a perspectiva contemporânea. (grifos da autora).  

A respeito dos padrões estéticos e modismos culturais, alguns autores 

retratam as diferenças dos significados dos gêneros masculino e feminino. 

Mascaro (1997), indica que, na mitologia e no folclore, a velhice idealizada,  

prestigia  a  imagem do homem idoso, cheio de vigor, bondade e sabedoria, ligando-

se à figura do Rei, que passava o trono para seu filho, mais jovem, enquanto que a 

imagem da mulher idosa é identificada diversas vezes pelo lado sombrio da vida. 

Nos mitos, se observa o papel da mulher jovem como mãe, procriadora, mas quando 

já velha, é marcada pela infertilidade e por atributos depreciativos, assim também 

como é retratada no folclore, ou seja, a bruxa, descrita como velha, magra, 

enrugada, esquelética, suja, feia, malvestida, assustando as criancinhas. A mulher 

idosa não querendo ser identificada por tais símbolos, busca, no cuidado com o 

corpo, conquistar a beleza da sua juventude. 

Lipovestsky (2009, p.160), aponta para a mudança de comportamento na 

atualidade, em que os homens não se sentem tão seguros com sua aparência 

envelhecida, gerando uma crise nos papéis masculinos e femininos: 
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Não há dúvida de que os homens estão agora mais preocupados 
com a linha, a pele, a aparência; é essa transformação que, entre 
outras, confirma a hipótese de neonarcisismo masculino. Ocorre que 
o ideal de beleza não tem o mesmo vigor para os dois sexos, os 
mesmos efeitos sobre a relação com o corpo, a mesma função na 
identificação individual, a mesma valorização social intima. A 
exaltação da beleza feminina reinstituiu no próprio coração do 
narcisismo móvel e “transexual” uma divisão importante dos sexos, 
uma divisão, não apenas estética, mas cultural e psicológica [...] A 
significação social da igualdade destruiu a idéia de que os seres 
eram fundamentalmente heterogêneos [...] contribui para emancipar 
as mulheres, para desestabilizar os papeis, estatutos e identidades. 
No entanto, não conseguiu desarraigar a “vontade” dos sexos de 
manisfestar pelos signos frívolos suas diferenças. 

 
 

Pelo que pudemos observar, Concone (2007), nos chama atenção para a 

beleza em detrimento dos atributos morais, e Lipovetsky (2009), acrescenta que, 

com a psicologização do parecer, abre-se o prazer narcísico de se metamorfosear 

aos olhos dos outros e de si mesmo, de “mudar de pele”. Psicologizar no sentido de 

criar modelos que concretizam emoções, traços de personalidade e de caráter. 

Ao longo dos séculos, o padrão de beleza foi se modificando e deu lugar a um 

ideal de beleza (estético) que valoriza determinado tipo de corpo, que geralmente 

destoa da média da sociedade. O modelo ideal de beleza contemporâneo, 

incentivado pelos meios de comunicação de massa, é extremamente limitador, isto 

é, para ser bonita é necessário ser jovem, extremamente magra, alta e com traços 

simétricos e europeizados. Ao andarmos pelas ruas, com um olhar atento e 

observador percebe-se a raridade que é encontrar pessoas com essas 

características. Trata-se de um modelo que ignora a diversidade racial e cultural 

brasileira. 

Atualmente, através do incentivo das mídias, publicidade e em nome da 

manter a saúde física e a qualidade de vida, tem–se incentivado os cuidados 

pessoais de forma sistemática, e aqueles que não o fazem são considerados 

relapsos. 

 
A publicidade, os manuais de auto-ajuda e as receitas dos 
especialistas em saúde estão empenhados em mostrar que as 
imperfeições do corpo não são naturais nem imutáveis e que, com 
esforço e trabalho corporal disciplinado, pode-se conquistar a 
aparência desejada; as rugas ou a flacidez se transformam em 
indícios de lassitude moral e devem ser tratadas com a ajuda de 
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Cosméticos, da ginástica, das vitaminas, da indústria do lazer 
(DEBERT, 2004 p. 20). 
 
 
 

 

                                 13 
 
 

A esse respeito, Pires (2005), demonstra que o corpo humano, antes 

considerado como obra da natureza, na atualidade, passa por avanços tecnológicos 

e científicos, representando de forma contundente um misto de inato e o adquirido. 

 

 

Pertencendo a uma sociedade globalizada na qual é cada vez mais 
difícil a sobrevivência de características próprias, sejam estas 
individuais, sejam sociais, e que tudo é descartável e mutável, o 
indivíduo adquire a opção de construir seu corpo conforme seu 
desejo.( 2005, p.18) 
 
 

 

                                                 
13

 Disponível em http://www.jornallivre.com.br/207232/musculacao-na-terceira-idade-medicos-

prescrevem.html acessado em 20 de Junho de 2013. 

http://www.jornallivre.com.br/207232/musculacao-na-terceira-idade-medicos-prescrevem.html
http://www.jornallivre.com.br/207232/musculacao-na-terceira-idade-medicos-prescrevem.html
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                 14 
 

 
É possível dizer que o envelhecimento é, ao mesmo tempo, biológico e 

sociocultural. Diante dos ditames da cultura em relação à beleza, esta noção de 

corpo é um dado relevante no que diz respeito à maneira como o velho se enxerga e 

como é visto. De acordo com Mercadante:  

 
 

O conhecimento da existência de um modelo social amplo e geral do 
velho, presente no imaginário social, que se constrói pela 
contraposição a identidade de jovem, levou-nos a pensar sobre 
questões relativas a construção da identidade do idoso e de como 
essa mesma identidade é sentida e vivida por aqueles indivíduos 

classificados como velhos (2003, p.56). 
 
 

                                                 
14

Disponivel em  http://saude.ig.com.br/alimentacao-bemestar/2012-10-21/dr-life-74-anos-com-corpo-
de-30.html.Em entrevista ao portal do IG. Jeffry 59 anos, estava obeso, hipertenso, com alto índice de 
colesterol e diabético. O médico norte-americano mal conseguia subir alguns andares de escada sem 
perder o fôlego. Quem vê Jeffry Life hoje, aos 74 anos, 30kg a menos, lutador de Krav Magá, 
halterofilista e praticante de pilates, mal consegue acreditar na mudança. “Estava em péssima forma. 
Hoje sou um ícone”, afirma.  

 

http://saude.ig.com.br/alimentacao-bemestar/2012-10-21/dr-life-74-anos-com-corpo-de-30.html
http://saude.ig.com.br/alimentacao-bemestar/2012-10-21/dr-life-74-anos-com-corpo-de-30.html
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                                15 
 
 

 
Atualmente existe o movimento para rever estereótipos negativos ligados ao 

envelhecimento. Uma reflexão que considera esta fase repleta de oportunidades, 
conforme aponta. (SILVA; CACHIOLI; LOPES, 2012, p.236). 
 

 
A partir especialmente da década de 1990, percebemos uma 
tendência e esforços na sociedade contemporânea em rever os 
estereótipos negativos associados ao envelhecimento e as velhices 
existentes marcadamente a partir do final do século XIX. Passando 
por um período apenas de perdas, a velhice passa a ser percebida 
como um estágio também propicio para novas conquistas, guiado 
pela busca do prazer, sucesso e satisfação pessoal, justificando que 
as experiências vividas e os saberes acumulados podem significar 

ganhos que oferecem oportunidades.  
 
                            
 

Campos explica:    
 

Do ponto de vista da comunicação este corpo será sempre um livro 
aberto através do qual é possível ressignificar toda história de uma 
pessoa – ou grande parte dela.Como um outdoor ambulante, ele 
informa sobre as origens, a ocupação, o estado mental e psicológico 
da pessoa observada. Com o acessório da vestimenta, o corte de 
cabelo, o calçado, o perfume... esse corpo é pura comunicação que 
atua no sentido de atrair ou afastar as pessoas. (2012, p.198) 
 
 

 

                                                 
15

 Disponível em http://www.updateordie.com/2012/05/02/o-simbolo-que-representa-os-idosos-

precisa-de-um-update/ Este é o símbolo que representa as pessoas com mais de 60 anos no Brasil. 
Será que ele realmente traduz o estilo de vida dessas pessoas? Será que não é pejorativo demais? 
Ao invés de um velhinho, com a mão nas costas se apoiando em uma bengala, o ideal não seria algo 
mais digno? Então, por que não propor isso? A ideia é dar um update no símbolo que representa os 
idosos no Brasil. Acessado 20 de Julho de 2013. 

http://www.updateordie.com/2012/05/02/o-simbolo-que-representa-os-idosos-precisa-de-um-update/
http://www.updateordie.com/2012/05/02/o-simbolo-que-representa-os-idosos-precisa-de-um-update/
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Corpo Cultura/Comunicação 
 
 

Certas civilizações viram, em certos momentos 
de sua história, manifestarem-se incontestáveis 
fenômenos de esteticismo e de refinamento 
frívolos. Em Roma, sob o Império, homens 
tingiam e mandavam frisar os cabelos, 
perfumavam–se e mandavam aplicar “moscas” 
para realçar a tez e parecer jovens. 

 
Lipovestksy 

 
 

Featherstone nos aponta que a nossa capacidade de interagir socialmente é 

mediada pela cultura, influenciando na construção da identidade: 

 
 
No estudo do envelhecimento e do curso da vida freqüentemente os 
aspectos corporais do envelhecimento são reduzidos ao 
envelhecimento fisiológico, ao terreno da biologia, como algo que 
pode ser estudado independente dos parâmetros culturais e sociais 
que o modelam de diferentes modos em diferentes sociedades. Ao 
mesmo tempo temos que estar conscientes do fato de que os corpos 
não operam no mundo social como as coisas em si mesmas, ao 
contrario sua capacidade de operar é mediada pela cultura. Com 
efeito, a cultura é escrita sobre os corpos e nós precisamos examinar 
os modos particulares de como isso acontece em diferentes 
sociedades, incluindo o papel das imagens sobre nossas percepções 
do corpo e os modos pelos quais a construção das identidades 
dependem das construções das imagens do corpo. (1998, p.46). 
 

 
O corpo se tornou “nosso mais belo objeto de consumo”. Daí a generalização 

desta beleza, impensável até então, ao alcance da retórica lisa e versátil do mercado 

(VIGARELLO, 2006). A publicidade tem investido maciçamente na imagem do idoso, 

visando arrebanhar esse nicho de mercado, dando ênfase para a jovialidade, contida 

no corpo envelhecido, destacando-o positivamente, buscando exteriorizar um desejo 

inconsciente de ser visto como indivíduo desejado. Assim como podemos verificar 

nesta propaganda de lingerie.  
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                               16 

 

 

Debert (2004), alerta para o perigo de as imagens, que são veiculadas na 

mídia, baseadas no poder e riqueza, poderem corroborar para uma dicotomia de 

imagens fantasiosas na velhice. Ora aponta a velhice apenas sob o espectro 

positivo, dificultando imagens mais realistas, ora nega as dificuldades que podem 

ocorrer, próprias a  todas as etapas da vida. Como forma de motivar a evitar alguns 

signos que estão associados à velhice, as mídias, ao mesmo tempo em que 

desmistificam a degradação, criam novas imagens que ,muitas vezes, não refletem a 

realidade de como o idoso gostaria de ser visto (DEBERT, 2003). 

Goldenberg (2010), destaca que tais modelos midiáticos, que são 

comercializados em larga escala, como um símbolo de felicidade, têm a tendência 

de criar indivíduos constantemente intranquilos e insatisfeitos, pois, mesmo 

consumindo o que lhes parece adequado, não obtêm a felicidade almejada e o 

sentido de pertencimento que lhes  são oferecidos com seus receptivos valores  

simbólicos.     

              Usando dos artifícios tecnológicos do photoshop, a publicidade tem 

manipulado e reinventado a imagem do idoso para anúncios de diversos  produtos, 

expressando um “Vale Tudo”, na intenção de atrair a  atenção dos consumidores e 

                                                 
16

 Disponível em http://usinacomunica.wordpress.com/category/nadia-nunes/ acessado em 20 de 

Junho de 2013. 

 

http://usinacomunica.wordpress.com/category/nadia-nunes/
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aumentar as vendas. Foi assim que uma marca australiana buscou promover suas 

tortas à base de carne, seguindo o conceito de que seus produtos são feitos com 

carne magra (ou seja, pouca gordura) e com uma parte dura e crocante em cima. 

Para tanto, a marca resolveu criar uma campanha utilizando mulheres com corpos 

esculturais, porém com o rosto de idosas. 

 

                       17 

Sob essa perspectiva,  Featherstone comenta:  
 
 

Nenhuma outra sociedade na história, como é frequentemente dito, 
produziu e disseminou tal volume de imagens do corpo humano 
através de jornais, revistas, dos anúncios e das imagens do corpo 
em movimento na televisão e nos filmes. A paisagem física das 
grandes cidades, das construções e lugares nos quais fazemos 
compras ou nos divertimos estão cheias de imagens e réplicas do 
corpo humano. [...] A transformação do corpo que levará a uma 
transformação pessoal é algo que está ao alcance de todos nós. A 
mensagem divulgada é simples : Se você parece bem, você se sente 
bem. (1998, p.61) 

 
Neste sentido, Maria Rita Khel chama atenção para as questões subjetivas 

que estão ligadas às questões da imagem do corpo e aos exageros que a cultura 

impõe, ressaltando que os corpos pós-modernos têm de dar provas contínuas de 

que estão vivos, saudáveis, gozantes.  

 

                                                 
17

 Disponível em http://www.ypsilon2.com/blog/publicidade/idosas-gostosas-de-biquini-e-muito-

photoshop-promovem-marca-australiana-de-tortas-de-carnes/ acessado em 06 de Junho de 2013. 
 

 

http://www.ypsilon2.com/blog/publicidade/idosas-gostosas-de-biquini-e-muito-photoshop-promovem-marca-australiana-de-tortas-de-carnes/
http://www.ypsilon2.com/blog/publicidade/idosas-gostosas-de-biquini-e-muito-photoshop-promovem-marca-australiana-de-tortas-de-carnes/
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Hoje o chamado amor próprio depende da visibilidade. Não se trata 
apenas da beleza. Não basta ter um rosto harmonioso, um corpo 
bem proporcionado. É preciso aumentar a taxa de visibilidade, 
ocupar muito espaço no mundo. É preciso fazer a imagem crescer. 
Inflar os bíceps, as nádegas, os peitos, aumentar as bochechas, 
esticar o comprimento dos cabelos. A receita de beleza no terceiro 
milênio deve ser: muito tudo.18  

 
 
 
 

                                     19 
 

 

A autora reafirma que, diante desse quadro de supervalorização do corpo, 

existe o poder da tecnologia de intervir cada vez mais na estrutura dos corpos, e o 

poder do marketing, que torna essas intervenções quase imprescindíveis. Os idosos 

também têm sofrido essas influências do culto ao corpo. Para Debert (2011), o 

mercado de consumo de bens e serviços se empenha em mostrar como os 

indivíduos de idade avançada devem se comportar de modo a minimizar as marcas 

do envelhecimento, tendo como projeção a imagem do corpo jovem na 

materialização do corpo envelhecido, negando a senilidade progressiva como algo 

natural, impedindo a criação social de uma estética.  

 

                                                 
18

Disponível em  http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=138 acessado em 06 de Junho de 

2013. 
19

 Disponível em http://portaldoenvelhecimento.org.br/noticias/comportamento/suzana-vieira-vivo-

como-uma-menina-de-70-anos.html. Suzana Vieira, 68 anos, 51 de carreira, em entrevista que foi ao 
ar no dia 14/08/11. no Fantástico (Globo) a atriz interroga "Que mulher quer ser velha e feia? 
Nenhuma!".Na resposta da atriz, a palavra "velha" está associada a algo "ruim", e por isso ela faz de 
tudo para esconder os anos que tem, embora viva afirmando não ligar para a idade, sendo adepta 
das cirurgias plásticas, liftings e tudo o mais que a ajude a manter a aparência sempre mais jovem, 
pois é assim que se sente, e alegre.(por Beltrina Côrte ). 

http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=138
http://portaldoenvelhecimento.org.br/noticias/comportamento/suzana-vieira-vivo-como-uma-menina-de-70-anos.html
http://portaldoenvelhecimento.org.br/noticias/comportamento/suzana-vieira-vivo-como-uma-menina-de-70-anos.html
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Cuidado de Si – Estética 

 
 
“O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que 
deve ser implantado na carne dos homens, 
cravado na sua existência, e constitui um 
princípio de agitação, um princípio de 
movimento, um princípio de permanente 
inquietude no curso da existência” 

 
 Foucault  

 

Tomando como base Foucault e seu conceito das técnicas de cuidado de si e 

estética da existência, passo a refletir sobre as condições e possibilidades para se 

afirmar uma maneira singular de se fazer sujeito na velhice, na atualidade, ou seja, 

para a criação de modos de existência e estilos de vida, formas, atitudes de 

subjetivação, que levem em conta as diferenças, possíveis de resistir e escapar dos 

dispositivos de captura e fixação de identidades individuais, transformando a vida 

em uma obra de arte sempre por se fazer. Assim também o sujeito que envelhece, 

em uma sociedade que segue modelos e padrões uniformes, despersonalizados, 

têm possibilidade de investir em sua própria singularidade. 

Diante das novas configurações de envelhecimento, pode-se enxergar o velho 

como sujeito que tende a produzir um estilo para a sua existência. 

Ventura (2008), em seu artigo - A estética da Existência. Foucault e 

Psicanálise expõe a respeito da ética como do cuidado de si, que se efetua em atos 

e ações para consigo e para com os outros, está implicada diretamente na produção 

inventiva de si “novas formas de subjetivação”, fazendo da sua própria vida uma 

obra de arte, assim como também está implicada na capacidade de transformação 

do mundo que o cerca 

O que significa dizer que a estética da existência, sob o signo do cuidado de 

si e da transformação da existência em uma espécie de exercício permanente, 

define os critérios estéticos e também éticos do bem-viver.  

Vale lembrar que a referida estética teve seu ápice durante a antiguidade 

greco-romana e está diretamente relacionada com a criação de um estilo próprio, 
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por meio  da prática de técnicas de cuidado de si, e visa à constituição de si mesmo 

como o artesão da beleza de sua própria vida.20 

Portanto, a estética da existência (ou forma artística da existência) não só 

abre a possibilidade de um caminho singular, capaz de conduzir a ação de um 

indivíduo, como também produz mudanças neste indivíduo, como afirma Foucault :  

 

As "artes da existência" devem ser entendidas como as práticas 
racionais e voluntárias pelas quais os homens não apenas 
determinam para si mesmos regras de conduta, como também 
buscam transformar-se e modificar seu ser singular, e fazer de sua 
vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e que 
corresponda a certos critérios de estilo. (1983, p. 198-199). 
 
 

Tótora, apoiando-se em Foucault, contribui para a compreensão do que seria 

esta arte de viver, referindo-se à  

 
‘estética da existência’ como um modo artístico de viver, que se 
distingue do saber e do poder – e mesmo fora deles – e portanto, 
não segue os códigos estabelecidos de comportamento.  
(2006, p. 32) 

 

A autora acrescenta que o cuidado de si, como meta ética, também é estética, 

pois compreende uma estilização da atitude, uma distinção como estilo ou estética 

da existência. 

Ainda existem  outras ênfases nas definições de estética.  

Para os gregos, o estético, o físico e o intelecto faziam parte da busca pela 

perfeição, sendo o belo corpo tão importante quanto uma mente brilhante. (Cf. 

Lessa, 2003). A estética da antiguidade nos convida a inquirir sobre o sentido do 

corpo na velhice.  

A esse respeito, Foucault (1985), acrescenta que os filósofos da época 

salientavam a necessidade de os indivíduos terem cuidado consigo mesmo, 

alcançando uma vida plena. Acreditavam os gregos que esse cuidado deveria ser 

tanto com o corpo, quanto com a alma, instaurando-se o que Foucault chama de 

“cultura de si”. 

                                                 
20

  Disponível em 

http://www.goiania.ifg.edu.br/cienciashumanas/images/downloads/monografias/monografias_sociedad
e_etica_politica.pdf  acessado 06 de Junho de 2013. 

http://www.goiania.ifg.edu.br/cienciashumanas/images/downloads/monografias/monografias_sociedade_etica_politica.pdf
http://www.goiania.ifg.edu.br/cienciashumanas/images/downloads/monografias/monografias_sociedade_etica_politica.pdf
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Os antigos gregos, através dos estudos filosóficos, também enfocaram a 

estética, relacionando-a à arte: 

 

 

O termo estética designa uma dimensão da experiência e da ação 
humana que permite caracterizar algo como belo, agradável, 
sublime, grandioso, alegre, gracioso, poético, ou então, como feio, 
desagradável, inferior, desgracioso, trágico.  
[...] pode ser utilizado em diferentes sentidos, nomeadamente: 
Num contexto psicológico, refere-se às experiências e 
comportamentos emocionais que as coisas belas provocam na 
pessoa. 
No âmbito da filosofia designa uma disciplina que reflete sobre o belo 
– é a designada filosofia da arte. 
Num sentido mais amplo, refere-se a tudo o que embeleza a 
existência do homem: o corpo, o vestuário, a casa, os adornos, o 
carro. 
Por fim, o termo estética é sinônimo de "teoria da criação", 
debruçando-se sobre as suas condições individuais, sociais e 
históricas.21 
 
 

Refletir sobre a estética da existência postula o que poderíamos chamar de 

uma inquietação permanente, uma contínua recusa a ancorar-se em uma identidade 

finalizada. Viver sob o plano de uma estética da existência significa uma vigília 

contínua. 

Na antiguidade greco-romana, as técnicas de si ou técnicas de cuidado de si 

possibilitavam aos indivíduos a realização, por eles mesmos, de determinadas 

operações em seu corpo, em sua alma, em seus pensamentos e, principalmente, em 

suas condutas. Eram procedimentos "prescritos aos indivíduos para fixar sua 

identidade, mantê-la ou transformá-la em função de determinados fins, isso graças a 

relações de domínio de si sobre si ou de conhecimento de si por si". Elas 

representavam a prática de determinadas ações, nas quais o próprio sujeito era o 

objetivo final delas. (VENTURA, 2008). 

Portanto, as técnicas de si devem ser entendidas como práticas, através das 

quais o homem não apenas determinava para si mesmo as regras de sua conduta, 

como também buscava modificar-se para alcançar a sua singularidade. A prática 

                                                 
21

 Disponível em http://www.knoow.net/ciencsociaishuman/filosofia/estetica.htm. Acesso em 4 de Abril 

de 2013. 

http://www.knoow.net/ciencsociaishuman/filosofia/estetica.htm
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dessas técnicas resultava em uma reflexão sobre os modos de vida e sobre as 

escolhas de existência de cada um. 

Para o estabelecimento dessa relação consigo, era necessário instituir um 

trabalho de si sobre si mesmo, ou seja, um treinamento de si, que se realizava 

através de uma askésis (palavra grega que quer dizer: exercício, prática). Ou seja, 

era necessário "ocupar-se consigo. (VENTURA, 2008). 

Entretanto, longe de supor qualquer tipo de renúncia de si mesmo e da 

realidade, como posteriormente Foucault relata ter acontecido no cristianismo, na 

tradição filosófica inaugurada pelo estoicismo, a askésis era definida pela 

consideração progressiva de si, cujo  final não era preparar o indivíduo para uma 

outra realidade, mas de lhe permitir viver melhor na realidade deste mundo, sendo 

um processo de intensificação de sua subjetividade. A askésis estava, pois, 

intrinsecamente relacionada com o processo de subjetivação, constituindo-se como 

um motor capaz de movimentar e modificar a subjetividade. 

Por outro lado, Ricardo Niquetti, cita Sêneca para contextualizar o que seria 

para os estóicos os modos de vida virtuoso e vicioso: 

 

 

Sêneca acredita que só problematizando as questões cotidianas do 
viver, ou seja, as questões que atravessam uma vida, como por 
exemplo: riqueza, alimentação, poder, tempo, velhice, entre outros, é 
que podemos distinguir um modo de vida virtuoso, baseado na 
natureza, de um modo de vida vicioso. [...] para Sêneca quem 
consegue através de sua pratica de reflexões e ações construir um 
caminho virtuoso para o seu viver. Sua prática possibilita então os 
meios, os caminhos necessários[...] oportunizando assim a abertura 
de fluxos criativos [...] ou seja, como pensar e agir para que nossas 
ações, em especial em relação ao envelhecer e a velhice não sejam 
movimentos contra a natureza, isto é, como fazer do envelhecer e da 
velhice movimentações que sejam condizentes com nossa própria 
natureza, e assim fecundos em singularidades. (2009, p.41)   
 

 

Conforme Sêneca:  

 

 

A razão não exige do homem mais do que esta coisa facílima: viver 
segundo a sua própria natureza. O que torna este objetivo difícil de 
atingir é a loucura generalizada que nos leva a empurramo-nos uns 
aos outros na direção do vicio. 
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A estética da existência busca explorar o lado criativo, artístico de se viver, a 

simplicidade, a superação, mesmo estando em momentos críticos da vida. 

 

Mídias e discursos hegemônicos tentam gerar formas de ser e viver 
que alimentam a sociedade de consumo e nem sempre 
acompanham a forma de ser do sujeito, seu estilo e sua maneira. Há 
uma carência de produção de sentido em favor de uma estética 
estereotipada e sem apropriação de sentido tempo- espaço. Meios 
de comunicação de massa, livros de autoajuda e modismos atuais 
trazem dicas e prescrevem formas de vida para as pessoas 
usufruírem o máximo de prazer, superar todas as mazelas, manter o 
corpo de atleta, superar a doença, e assim por diante. Entretanto, 
ingnoram-se as coisas cíclicas da vida, deixando-se de compreender 
que prazer e desprazer, saúde e doença, viver e morrer, dormir e 
acordar fazem parte da polaridade da odisséia humana.Um dos 
grandes problemas da existência é a falta de sentido diante das 
vicissitudes da vida( TEIXEIRA, 2009, p.303). 
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2 CAPÌTULO   
 
 
ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
 

A Pesquisa Científica não pode ficar restrita aos 
muros das Universidades, nem somente ser 
conhecida dos pesquisadores que a realizam. 
Seus resultados têm que ser conhecidos da 
Comunidade em geral [...] A Pesquisa na 
Universidade não é, pois, só um principio 
cientifico; é também educativo que não deve 
apenas atender uma elite. A Pesquisa Científica 
é um princípio educativo que está na base de 
qualquer proposta emancipatória. É preciso 
aprender a criar. ‘’ A pesquisa é um dos 
instrumentos essenciais da criação, daí o seu 
valor educativo e cientifico”. 

 
Ciribelli 

 

 

Este estudo considera a estética e o envelhecimento como parâmetro 

incentivador da investigação. Ademais, percorre a obra de diferentes autores, a fim 

de buscar o entendimento da abordagem dada ao tema estética no envelhecimento. 

 

 

2.1 PROCEDIMENTOS 

 

 

Para este estudo foram coletados  os artigos da Revista Kairós – PUC/SP, do 

período de 1998 a 2013, nas versões impressas que estão alocadas no PPGG do 

curso de Gerontologia da PUC e também acessado de forma digital na forma 

eletrônica  pelo site da Revista Kairós. Foram encontrados 16 artigos até 2013. 

O primeiro passo para a concretização desta pesquisa foi proceder à coleta 

das revistas impressas pelos títulos e resumos dos artigos, os quais foram 

estudados e grifados em sua maior significância no que diz respeito ao tema da 

pesquisa. Alguns deles demandaram mais tempo, pois somente a leitura do resumo 

não contemplava o conteúdo do artigo, sendo necessária a leitura total de cada 

artigo pesquisado. 
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De acordo com Gil (1999), foram adotados os seguintes passos: 

 
a. Leitura do material: conduzida de forma seletiva, retendo as partes 
essenciais para o desenvolvimento do estudo; 
 
b. Elaboração de fichas, contendo  resumos de partes relevantes do 
material consultado; 
 
c. Ordenação e análise das fichas: organizadas e ordenadas de 
acordo com o seu conteúdo, conferindo sua confiabilidade.  

Tal método foi determinante, pois, viabilizou agrupar em uma única base de 

dados todas as informações coletadas.  

A pesquisa no site da Revista Kairós deu-se também por Palavras Chaves: 

corpo, estética, existência, envelhecimento, arte, movimento, modos de vida, mas 

houve certa dificuldade em se encontrar os artigos, porque nem todos os 

exemplares da revista estão disponíveis de forma virtual. 

A variável “tema abordado” foi criada, em razão dessa  dificuldade, ou seja,   

Pelo fato de nem  todos os artigos apresentarem as palavras-chave e resumos. 

Desse modo, para que este estudo tivesse um cunho o mais fidedigno possível, 

cada artigo foi lido e classificado em um subgrupo relacionado ao tema desta 

dissertação.  A análise do conteúdo foi realizada na interlocução com os autores que 

fundamentam a revisão bibliográfica. 

Os temas abordados nos artigos foram classificados da seguinte forma, 

segundo categorias atribuídas neste estudo, com base na  fundamentação teórica 

utilizada: 

 

1) Estética do Envelhecimento : corpo, envelhecimento, aparência, 

imagem; 

2) Estética da Existência: corpo, envelhecimento, cuidado de si, ética, 

modos de vida, qualidade de vida e; 

3) Ambas as Estéticas (Envelhecimento e Existência): entrelaçam a 

diversidade de temas que contemplam tanto o envelhecimento do corpo, quanto o 

cuidado de si e formas de se vivenciar a velhice.  

Além disso, valemo-nos de ilustrações para aproximar o leitor do tema 

estética, por considerar que este tema está intimamente ligado a imagens, aparência 

e beleza, conforme expõe  Ciribelli,: 
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As ilustrações são importantes elementos de apoio ao texto, porque 
possibilitam uma melhor compreensão das idéias do autor do 
mesmo. As vezes “ falam mais do que muitas palavras” (2003, 
p.110). 

 
 

Para uma melhor analise dos dados dos artigos foi analisada a “Formação do 

Autor” para a identificar a quantidade de autores e suas áreas de conhecimento. 

       

 

2.1.1   AUTORES DOS ARTIGOS 

 

 

a)  Estética do Envelhecimento  

 

Autor  Formação Artigo Ano 

Nátalia Polo Silva Gerontologia Velhice, Imagem, 

Aparência: a 

experiência dos 

idosos da UnaTI 

EACH-USP. 

2012 

Meire Cachione Psicologia 

Andrea Lopes Antropologia 

 

 

b) Estética da Existência: 

 

 

Autor Formação Artigo Ano 

Ruth Torralba  Psicóloga Envelhecimento e 

“cuidado de si”  

2006 

Adriana Barin de 

Azevedo 

Psicóloga Verdejar – 

envelhecer: Que 

combinação é essa? 

2007 

Ricardo Niquetti Educador Físico 

Silvana Tótora Cientista Social Apontamentos para 

uma ética do 

envelhecimento 

2008 
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Maria de las 
Mercedes Ruiz 
 

Sociologia La Re-invención de 
la vida en la 
madurez: nuevos 
escenarios y 
alteridades en la re-
invención de la vida  

2008 

 

 

c) Estética da Existência e do Envelhecimento 

 

 

Autor  Formação Artigo Ano      

Beltrina Côrte  Jornalismo Colonização tecnológica do 

corpo/urbano: a 

remodelagem da vida 

1999 

Edvaldo Souza 

Couto 

Filosofia 

Vania Ramos Educadora Física Corpo e movimento no 

envelhecimento:reflexão de 

idosos sobre as 

transformações do seu 

corpo 

2001 

Raul Albino 

Pacheco Filho 

Psicologia /Psicanálise A psicanálise e as mulheres 

e os homens de “uns tantos 

ou quantos anos 

2002 

Irene Arcuri Psicologia Contribuições 

contemporâneas sobre o 

envelhecer 

2003 

Irene Arcuri Psicologia Momentos do corpo: Corpo 

movimento/ corpo emoção/ 

corpo doença 

2004 

Patricia Peres 

de Oliveira 

Enfermagem 

Vania Ramos Educadora Física 

Guita Grin 

Debert 

Antropologia  A cultura adulta e juventude 

como valor  

2004 

Eduardo 

Furtado Leite 

Psicologia/Psicanálise Velho de Alma Jovem? 

Representação do idoso nas 

mídias 

2007 

Mayra Filosofia 
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Rodrigues 

Gomes 

Maria Helena 

Villas Bôas 

Concone 

Antropologia Medo de envelhecer ou de 

parecer? 

2007 

Marilda Silveira 

Lopes 

Psicologia Um breve ensaio sobre a 

aceitação da beleza na 

efemeridade dos corpos 

2007 

Rodrigo 

Caetano 

Arantes 

Fisioterapia 

Ruth 

Geleherter da 

Costa. Lopes 

Psicologia 

Pedro Celso 

Campos 

Jornalismo Ecologia Humana. O papel 

da comunicação na 

qualidade de vida da pessoa 

idosa: Considerações sobre 

Corpo e Mente na Terceira 

Idade 

2012 

Sueli do Santos 

Vitorino 

Psicologia  

 

Educação e envelhecimento 

bem sucedido:reflexões 

sobre saúde e autocuidado 

2012 

Maria Luiza 

Jesus Miranda 

Edução Física 

 

Carla Witter Psicologia 
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A seguir, detalhamos as coletas de informações por categoria do artigo:  

 

 

a) ESTÉTICA DO ENVELHECIMENTO 
 

 

VELHICE, IMAGEM E APARÊNCIA: A EXPERIÊNCIA DE IDOSOS DA UNATI 
EACH-USP 

Natália Polo Silva, Meire Cachioni, Andrea Lopes 
 

 

 

b) ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA 

 

 

VERDEJAR-ENVELHECER: QUE COMBINAÇÃO É ESSA? 

Adriana Barin de Azevedo, Ricardo Niquetti 
 

APONTAMENTOS PARA UMA ÉTICA DO ENVELHECIMENTO 

Silvana Tótora 
 

LA RE-INVENCIÓN DE LA VIDA EN LA MADUREZ: NUEVOS ESCENARIOS Y 
ALTERIDADES EN LA RE-INVENCIÓN DE LA VIDA. 

Maria de las Mercedes Ruiz 
 

ENVELHECIMENTO E “CUIDADO DE SI” 
Ruth Torralba 
 

 

 

c) ESTÉTICA DO ENVELHECIMENTO E DA EXISTÊNCIA 

 

 

UM BREVE ENSAIO SOBRE A ACEITAÇÃO DA BELEZA NA EFEMERIDADE 
DOS CORPOS* 

Marilda Silveira Lopes, Rodrigo Caetano Arantes, Ruth Gelehrter da Costa Lopes 

A cultura adulta e juventude como valor  
Guita Grin Debert 

Momentos do Corpo: corpo movimento/ corpo emoção/corpo doença 
Irene Arcuri, Patricia Peres de Oliveira, Vânia Ramos 
 

Contribuições contemporâneas sobre o envelhecer 
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Irene Arcuri 
 

A psicanálise e as mulheres e os homens de “uns tantos ou quantos anos” 
Raul Albino Pacheco Filho 
 

Corpo e movimento no envelhecimento: reflexões de idosos sobre as 
transformações do seu corpo 
Vania Ramos 

MEDO DE ENVELHECER OU DE PARECER? 
 Maria Helena Villas Bôas Concone* 
 

VELHO DE ALMA JOVEM? REPRESENTAÇÕES DO IDOSO NAS MÍDIAS 

Eduardo Furtado Leite, Mayra Rodrigues Gomes 
 

ECOLOGIA HUMANA. O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA 
DA PESSOA IDOSA: CONSIDERAÇÕES SOBRE CORPO E MENTE NA 
TERCEIRA IDADE - Pedro Celso Campos 

EDUCAÇÃO E ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO: REFLEXÕES SOBRE 
SAÚDE E AUTOCUIDADO 

Sueli dos Santos Vitorino, Maria Luiza Jesus Miranda, Carla Witter 
 

     

 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 

Formação  Quantidade de Autores 

Antropologia 03 

Cientista Social 01 

Enfermagem 01 

Educação Física 03 

Filosofia 02 

Fisioterapia 01 

Gerontologia 01 

Jornalismo 02 

Psicologia 11 

Sociologia 01 
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2.1.2  REVISTA KAIRÒS  

 

 

O Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia (PPGG) da PUC-

SP foi um dos primeiros programas a ser implantado na área (1997), no Brasil. 

Concomitantemente, constatou-se a importância de construirmos um veículo 

de diálogo. A revista Kairós surgiu em 1998, e é o resultado da dedicação e do 

empenho de um grupo de pesquisadores ligados ao Núcleo de Estudo e Pesquisa 

do Envelhecimento (NEPE) e ao PPGG-PUC-SP, com o objetivo de publicar estudos 

relacionados ao tema envelhecimento. Ela funda-se na interdisciplinaridade, 

pretendendo romper com concepções estereotipadas e fragmentadas. Seu propósito 

primordial concentra-se na busca de uma visão de síntese, considerando a velhice 

como totalidade. Pretende ser um veículo de divulgação de um novo saber relativo 

ao processo de envelhecimento e da velhice e está aberta à participação de todos 

os estudiosos que, com suas reflexões, ajudem a superar a carga pejorativa que tem 

acompanhado essa etapa da vida humana. O nome dado à revista é uma 

homenagem ao professor Joel Martins, que demonstrou com sua vida que o ser 

humano pode sempre se desenvolver. Que não somos apenas Cronos, um tempo 

determinado, mas Kairós, energia acumulada pelas experiências vividas.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Disponível em http://revistas.pucsp.br/kairos. Acesso em 04/04/13. 

http://revistas.pucsp.br/kairos
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3 CAPÌTULO  

 

 

ANÀLISE DOS ARTIGOS  

 

 

ESTÉTICA DO ENVELHECIMENTO 

 

VELHICE, IMAGEM E APARÊNCIA: A EXPERIÊNCIA DE IDOSOS DA UNATI 
EACH-USP 

Natália Polo Silva, Meire Cachioni, Andrea Lopes 

RESUMO: 

Levantar percepções de idosos a respeito das imagens e aparência de idosos, 
encontradas na internet e os efeitos na percepção de si. Orientação do método 
etnográfico. A categoria de análise encontrada foi exaltação da juventude versus 
negação da velhice. Conclui-se que a percepção de imagens dicotômicas, que não 
correspondem à realidade, gerou crise identitária nos participantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Velhice; Imagem; Aparência 

 

 

 

Este artigo apresenta considerações acerca das questões biopsicossociais 

que estão envolvidas no processo de envelhecimento, isto é, não se considerando a 

velhice como uma questão absoluta, mas enfatizando o significado real das 

mudanças: modo de agir, pensar, questionar de acordo com subjetividades, 

interpretando a visão que o idoso tem da sua realidade e quais as possibilidades que 

se lhe apresentam, levando em conta o que vivenciou no decorrer da vida. 

Ressalta que a velhice, a partir dos anos de 1990, tem sido percebida não 

somente como uma fase de perdas ou associadas a estereótipos negativos, mas 

passou a ser visibilizada como estágio de novas conquistas, guiada pela busca do 

prazer, sucesso, satisfação pessoal. Desse modo, os idosos passam a ser vistos 

como consumidores, com necessidades e desejos, criando-se, assim, novas 

imagens. 

No entanto, o artigo cita Debert (2004), e alerta para o perigo de as imagens 

veiculadas na mídia, baseadas no poder e riqueza, poderem corroborar para uma 
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dicotomia de imagens fantasiosas na velhice. A imagem que tem sido construída 

tende fortemente a influenciar, entre os idosos, a construção da aparência. 

Diante dessa problemática, buscou-se pesquisar e discutir com os idosos, que 

participavam da oficina-piloto Velhice e Aparência da UNATI, as imagens de velhos 

no mundo virtual, ou seja, as imagens de idosos  publicados  em diversos sites da 

internet, para refletir a possível influência e relevância dessas imagens na 

construção da aparência dos participantes e os efeitos sobre a percepção de si. 

Os resultados apontaram para a exaltação da juventude versus negação da 

velhice, aparecendo de diferentes maneiras nos encontros. As imagens visualizadas  

na internet foram exaltadas, pois a maneira idealizada, identificando os idosos com  

características da juventude, foi  entendida pelos participantes como uma vida  bem 

sucedida, ativa e saudável. Observou-se nesta pesquisa que a velhice pode estar 

associada à beleza, desde que atenda a todos os padrões exigidos pela sociedade 

no que tange ao corpo jovem. 

Também foram notadas maneiras distintas na percepção da velhice e do 

corpo velho, se atentarmos para o gênero, uma vez que as mulheres, em geral, 

apresentaram maior preconceito e concepções negativas no que se refere às 

imagens que ressaltavam rugas, cabelos brancos, manchas da pele e outros sinais 

da velhice. Um dos entrevistados do sexo masculino rebateu os comentários 

femininos: “Cabelo branco é charme, gosto da coisa natural(...) pintar cabelo jamais. 

Eu assumi de vez... não é um problema.”  

 

 

Conforme destacou Lipovetsky:  

 

 

O ideal de beleza não tem o mesmo vigor para os dois sexos, os 
mesmos efeitos sobre a relação com o corpo, a mesma função na 
identificação individual, a mesma valorização social íntima. A 
exaltação da beleza feminina reinstituiu no próprio coração do 
narcisismo móvel e “transexual” uma divisão importante dos sexos, 
uma divisão, não apenas estética, mas cultural e psicológica [...] 
(2009, p. 160). 

 
 

Outro destaque da pesquisa se reportou a ter o “Espírito jovem”, pois tal 

aspecto favorece o cultivo de uma postura considerada ativa e produtiva diante da 
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vida, alertando para o fato de que tal atitude  pode  estar presente  em qualquer 

idade, e não encarando  essas características como se  fossem privilégio e 

possibilidades apenas dos cronologicamente jovens. Significa também adotar e 

alimentar determinados estilos de vida, equacionando promoção da saúde e 

afastamento da morte. 

O artigo relata que, no decorrer da pesquisa, as imagens de velhos e 

posterior discussão causavam desconforto para os participantes. Com o passar  do 

tempo, eles  começaram a aceitar a titulação idosos como sinônimo de respeito, 

sabedoria e dignidade, quando encontravam imagens de idosos que correspondiam 

ao padrão de autonomia e independência, mas ancorada na idéia de terceira idade. 

Com base nos questionamentos, apontados ao longo da oficina Velhice e 

Aparência da UNATI, a negação da velhice levou os idosos participantes a um 

conflito de identidade, ligado à percepção e uso da palavra velho versus idoso. O 

significado da palavra idoso representaria os ganhos que ajudam a amenizar as 

perdas que fazem parte dessa etapa da vida. 

Quando questionada, uma das entrevistadas pós–oficina sobre ser ou estar 

velho, descreveu: 

 

“Não me sinto bem. Não queria ficar velha. Ninguém quer ficar 
velha(...), o governo não faz nada, não investe em nada, pra velho 
não existe investimento. Por isso, a gente fica triste, quando está 
envelhecendo. Eu tenho muito medo da velhice(...) mais velho do 
que isto ( do que já está) eu tenho medo. Tenho muito medo da 
velhice porque nesse país [em] que nós estamos, não tem nada de 
bom pra velho”  

 
 

Ademais, a pesquisa mostra como a variável aparência é um importante 

elemento  na vida dos idosos participantes, sendo alvo de preocupações, reflexões e 

investimentos diversos. 

Com base no que foi abordado no primeiro capiítulo deste trabalho, quando 

se mencionou a respeito das  questões do tempo e corpo,  ficou claro  que  os 

autores contribuem para o debate da percepção do idoso na contemporaneidade, 

afirmando que o idoso tem  procurado se incluir socialmente, ser valorizado, ser 

visto com dignidade, não somente como um corpo marcado pelo tempo, mas 

desejado e  viril.   
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E mais: o idoso tem buscado pelo bem-estar social, embora,  por vezes tenha 

se perdido entre o ideal e o real, pois ora impõe seu corpo aos ditames dos 

modismos, ora tenta não sucumbir às perdas associadas à  velhice. 

 

 

ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA 
 
 

 VERDEJAR-ENVELHECER: QUE COMBINAÇÃO É ESSA? 

Adriana Barin de Azevedo, Ricardo Niquetti 

RESUMO 

O modo como o campo problemático da velhice vem sendo discutido convoca um 
questionamento quanto às linhas de pensamento que vêm balizando tais discursos. 
O presente artigo discorre sobre o envelhecimento, a partir de seu plano próprio, ou 
seja, afasta-se da lógica de oposição de predicados (velho/jovem) para pensar o 
envelhecer como acontecimento. Nesse contexto, a velhice vai sendo traçada com 
base em uma noção de envelhecer associada à de verdejar, a qual propicia meios 
de criar saúde, na produção de diferentes modos de vida. 
Palavras-chave: envelhecer; acontecimento; prudência. 
 

  
 

Os autores destacam, no artigo, as relações de afetos e forças que a velhice 

estabelece consigo mesma, e sob essa ótica, tratam do corpo a partir do processo 

do envelhecimento em oposição ao jovem. Com base nesses pressupostos, 

verificou-se que são concentrados os esforços nos cuidados sugeridos pelas 

ciências médicas e biológicas, que tendem a exercer controle nas mudanças 

psicofísicas, buscando reduzir as alterações corporais que ocorrem nessa etapa, 

mantendo o corpo mais sadio possível. 

 Atentando para o organismo, os autores discutem o envelhecimento, 

pelo campo da filosofia da diferença.23 Ou seja, fazem  uso do exemplo de árvore 

que é verde; assim, o atributo verde é que define o sujeito árvore. A relação de um 

predicado dizer algo do sujeito é uma das maneiras de tratar a questão da velhice, 

podendo-se dizer que uma pessoa é velha, o que significa que velha define uma 

condição de vida, uma identidade. 

                                                 
23

 A filosofia da diferença é uma corrente francesa da filosofia, que tem como pensador ícone Gilles 

Deleuze. Esse filosofo, faz uma crítica á teoria da representação, propondo uma nova imagem de 

pensamento. 
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 Destacando-se que o sujeito-organismo não se constitui por atributos, 

mas sim, por singularidades, que se engendram num campo imanente de um ser 

singular, ele se atualiza em diferentes modos de vida, sendo a velhice um deles. 

 Envelhecer é um acontecimento que precede à “condição” de velho 

atribuída ao sujeito. Neste sentido, pensa-se o envelhecimento como campo de 

diferenciação que possibilita o sujeito individuar-se velho.  

Então, verdejar e envelhecer são movimentos de variação da árvore e do 

sujeito, respectivamente, e são responsáveis pelo processo de diferenciação pelo 

qual passa toda uma vida, como um devir velho da velhice, como criadores dos 

modos de ser árvore e de ser velho. Não tomando, pois, a qualidade de “velho” 

somente como uma identidade, mas como processo de criação de si. 

 Além disso, se destaca a criação de novos modos de vida na velhice, 

na produção de existência e relações de força, não dependendo apenas de 

julgamentos externos que se resumem a predicados do envelhecer.  

 Discute-se, ainda,  a questão do binômio doença/velhice, 

demonstrando que as ciências médico-biológicas se esforçam por  impor ao idoso a  

adequação  a um padrão de saúde perfeita, tentando controlar a vida de modo a  

evitar modificações que são inerentes ao processo do envelhecimento. Por vezes, 

baseadas no modelo do estereótipo jovem, ignorando as estratégias singulares de 

invenção da velhice. 

  Nietzsche (2004), ao chamar atenção para as formas de “cura”, 

destaca  que a maior doença dos homens surgiu do combate das suas doenças  e 

que os aparentes remédios usados  para suprimi-las  produziram, a longo prazo, 

algo pior do que aquilo que deveríamos eliminar. Os remédios chamados de 

“consolações” que produziam efeitos momentaneamente eficazes, anestesiantes e 

inebriantes, após passado seu efeito, causava frequentemente mal-estar e a 

sensação geral de inquietação e indisposição, enquanto que os que cuidavam 

desses males  eram os médicos da alma, por todos reconhecidos e adorados.  

Os autores inserem Deleuze neste debate a respeito do nosso 

comportamento diante dos reveses da vida, afirmando que o modo pelo qual nos 

relacionamos com as dificuldades, mudanças e sofrimentos, indica nossa postura 

diante da vida, seja ela de superabundância ou empobrecimento. 

Negar os processos da vida e buscar constantemente o saber médico tira a 

complexidade da existência, assim como sua potência própria de criação de saúdes. 
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É possível questionar se não estaríamos buscando remédios que, em vez de curar, 

provocam a doença, na medida em que nos tornam anestesiados para a vida.  

Para os autores do artigo, o sofrimento e algumas adversidades que 

transpassam esse envelhecer se tornam bons encontros, quando se aprende, com 

certa prudência, a experimentar novos modos de sentir, novos modos de agir e de 

criar vidas. É assim que se produz saúde. 

Desse modo, o envelhecimento é apresentado de duas formas: opondo-se 

aos predicados, de um lado, e por outro lado, com base em uma  filosofia da 

diferença, fomentado pela afirmação da vida. Sob essa ótica, o envelhecimento é um 

movimento que contempla combinações de afetos, tanto de angústia como de bem-

estar e, dependendo de como somos atravessados por tais sentimentos, eles 

poderão diminuir a nossa potência de existir, mas também poderão aumentá-la, 

desde que busquemos  pelos bons encontros e relações que nos fortaleçam.  

Não se trata de abandonar o corpo e ignorar as características que o definem, 

mas usar de prudência. Prudência é uma arte proveniente dos encontros da vida, 

num amplo processo e experimentação. Ser prudente é um cuidado de si, nos 

labirintos nos quais a vida nos convida a entrar: aprender a verdejar, aprender a 

envelhecer, aprender a criar saúdes. Conforme aponta Sêneca: A razão não exige 

do homem mais do que esta coisa facílima: viver segundo a sua própria natureza. 

 

  

APONTAMENTOS PARA UMA ÉTICA DO ENVELHECIMENTO 

Silvana Tótora 

RESUMO: 

Este artigo pretende problematizar os discursos e as relações de poder na 
sociedade atual na produção do sujeito velho. O que caracteriza a época atual é a 
articulação de uma cultura de desvalorização da velhice a tecnologias de poder de 
intervenção e controle sobre o corpo dos velhos. Saúde a qualquer custo significa 
eliminar os riscos de envelhecer e de morrer. O idoso torna-se, em nossa 
sociedade, um grupo de risco. Com base nas contribuições de Foucault, em suas 
pesquisas genealógicas, e na problematização de Nietzsche da moral moderna, 
pretendemos pensar o envelhecimento como uma escolha ética ligada a uma 
estética da existência e de uma grande saúde como uma dimensão da vida que 
não exclui a morte e a doença. 
Palavras-chave: ética; envelhecimento; poder 
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A autora aponta como se avalia o envelhecimento na atualidade e qual é o  

peso de se  carregar  os valores negativos que acompanham essa fase da vida. E 

mais, relata que o corpo, por ser frágil e estar mais sujeito a adquirir doenças, se 

torna um fardo difícil de suportar. Em contrapartida, o desejo, definido como algo 

que se deseja alcançar, traduz-se como carência. 

  Alerta que, ao negar o envelhecimento, entendendo-o com um mal que 

se queira expurgar, está se possibilitando que a ciência invista suas forças no 

domínio dos corpos e das mentes, na busca da conservação da vida, empenhando-

se em muitas pesquisas sobre DNA, na tentativa de desvendar o segredo da vida, 

com a finalidade de encontrar o gene responsável pela doença e controlá-lo. 

 Assim, ao tratar o envelhecimento como doença, desencadeia-se uma 

aversão por se tornar velho. Por isso, é comum que a massa busque por manter a 

performance da juventude, postura questionada pela autora que indaga se isso não 

seria uma atitude contra a vida. Querer uma vida sem doença, dor e morte é o 

mesmo que negar a própria vida. Abrir-se à vida é dispor–se a enfrentar todas as 

adversidades, com a alegria, aumentando a potência de agir, inventando novas 

formas de existência. 

 A autora acrescenta que a moral da ciência e a do Estado consiste em  

controlar os corpos individuais e coletivos, visando domesticar suas forças 

disruptivas e extraindo deles um saber. Foucault, em seus estudos, analisou esses 

dispositivos como atos disciplinares e de controle, que produzem indivíduos 

sujeitados.  

Segundo a autora do artigo, todo poder é uma relação que como tal implica 

resistência e é nesse sentido que os estudos sobre o envelhecimento tentam afirmar 

seu poder, resistindo às atitudes e ações negativas. 

Por conseguinte, situar o envelhecimento na perspectiva da vida exige uma 

nova atitude, diferente daquela que eterniza certo período da vida. 

Assim como já exposto, quando tratamos do mito do Kairós e Cronos , a 

autora também reafirma  que a vida é um fluxo em devir, e que, na perspectiva da 

vida, o tempo vivido não se subdivide em fases e o espaço não se reduz ao das 

relações sociais instituídas.Uma vida não sobrevém e nem sucede, mas acontece 

em um tempo não medido, um tempo que não se reduz ao presente “atual” dos 

corpos, Cronos, mas atravessa os corpos a todo instante.  
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Assim sendo, abre-se a possibilidades de experimentar tanto a criatividade 

estética quando a dimensão ética, como prática existencial. Envelhecer como um 

acontecimento ético (pratica da liberdade) e estético, (modos singulares da 

existência, estilização das atitudes) traduz a estética da existência como obra de 

arte, assim como afirmam os autores Foucault, Nietzche e Deleuze. 

Com base no que expôs a autora do artigo passo a refletir o ‘cuidado de si’ 

como meta ética sendo também estética, pois compreende uma estilização da 

atitude, uma distinção como estilo ou estética da existência. Assim como nos 

apontam os estóicos, ser digno do que nos acontece, como a única escolha possível 

diante de todas as felicidades e infelicidades da vida. 

 

 

LA RE-INVENCIÓN DE LA VIDA EN LA MADUREZ: NUEVOS ESCENARIOS Y 
ALTERIDADES EN LA RE-INVENCIÓN DE LA VIDA. 

Maria de las Mercedes Ruiz 
 

RESUMO 

El presente trabajo es un estudio cualitativo sobre la manera en que las personas 
mayores se inventan a sí mismas en esta etapa de la vida. Se utiliza el 
Socioanálisis con énfasis en los aspectos socio-emocionales y culturales de las 
practicas de las personas mayores. La presente analítica tiene sustrato en dos 
fuentes: el estado del arte del tema en general y el trabajo de campo efectuado 
desde el 2006 en adelante por la autora. Este enfoque implica por un lado la 
gramática social acerca del colectivo “viejos” y en segundo lugar cómo se 
comprende y significa esta etapa de la vida por parte del sujeto. 
 

 

 

 Neste artigo, a autora destaca como se dão as relações diante das novas 

tecnologias, quais as mudanças que podem servir na interação e mudanças de 

atitudes para manter-se ativo, mudando alguns aspectos da vida diária da pessoa 

idosa. 

 Diante da busca por manter-se atualizado, o idoso acaba por se dispor a   

criar novos vínculos: ser visto, reforçar seus atributos, expor-se mais para novas 

possibilidades, fortalecer laços familiares (incluir-se no que há de novo), 

compreender o estilo de vida jovem e moderno, adquirir  novos hábitos saudáveis, 

melhorar sua imagem por meio de cuidados pessoais,  descobrir  uma nova maneira 

de viver, buscar outras fontes motivadoras, além de manter  atividade intelectual. 
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 Embora consciente dos benefícios que a interação tecnológica utilizada na 

Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina (UNSE),  possa trazer, 

acredita-se que os idosos, além de precisarem dessas interações, necessitam dar 

sentido à forma de pertencimento social, pois estar interessado é um estado de 

espírito, um modo de estar em relação ao mundo. Pode ser que, com o avanço da 

idade, a capacidade de partilhar diminua, no entanto, o idoso deve  buscar aquilo 

que o  motiva nas relações. 

 A este respeito, Bosi explica que o idoso precisa manter-se conectado ao 

meio social: “Durante a velhice deveríamos estar ainda engajados em causas que 

nos transcendem, que não envelhecem, e que dão significado aos nossos gestos 

cotidianos.” (1994, pg. 80). 

 O envelhecimento, de acordo com autora do artigo, envolve um processo e, 

para vivenciá-lo com assertividade, deve-se fazê-lo por meio de diferentes 

abordagens multidisciplinares, destacando o caráter dinâmico do envelhecimento, as 

formas de alteridade e processos de identificação, a fim de compor um modo de 

viver. Ou seja, para se construírem subjetividades, não há caminhos definidos. 

 A autora interessa-se pela identidade como essência, como um atributo de 

caráter intrínseco, mas relacional e intersubjetivo, isto é, a autopercepção dos 

sujeitos corresponde ao reconhecimento e aprovação dos outros. Nesse processo 

pode ocorrer, muitas vezes, uma relação desigual de lutas e contradições, quando 

não são bem elaboradas. Por isso, são essenciais as  práticas com as quais o idoso 

se identifique socialmente. 

 Podem-se citar duas definições das práticas sociais instituídas: a, adotada , 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) - “o processo de otimização de 

oportunidades para saúde, participação e segurança, de modo a melhorar a 

qualidade de vida na  velhice " e a outra, pela Assembléia Mundial sobre o 

Envelhecimento, realizada em 2002, em Madrid, Espanha, dando ênfase no termo 

"ativo" que refere à participação contínua dos adultos mais velhos de forma 

individual e coletivamente, nos contextos: espiritual, social, econômico, cultural e 

cívico.   

 No sentido de interação social, ressalta que os idosos, quando interagem com 

os mais jovens, podem mudar a percepção que têm sobre si mesmos,  tornando-se 

mais flexíveis a questões sociais heterogêneas. E menciona que podem desfrutar de  

benefícios que impactam nos relacionamentos familiares e com os amigos, fato que 
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reflete na saúde, proporcionando mais qualidade de vida e aumentando a 

autoestima. " Reconhecer o "outro" como parte de uma identidade coletiva que 

também nos inclui poderia ser uma forma de transformar a negação em 

comunicação, em novas condições para o futuro, as quais, mesmo que 

provocassem  conflitos e obstáculos, enriqueceriam a construção da cidadania e 

cultura. Enfim, produziriam  um novo projeto de vida para os idosos, um nova 

estética da existência, repleta de trocas intergeracionais. 

 
 

Envelhecimento e “cuidado de si” 
Ruth Torralba 
 

RESUMO:  
Este artigo apresenta uma reflexão sobre o estatuto do envelhecimento na 
atualidade. Ao tomar a velhice como categoria social forjada ao longo da história, o 
texto indica a importância de repensarmos o conceito envelhecimento devido, 
principalmente, ao grande aumento da longevidade. Através de uma experiência 
pessoal, a autora propõe uma possibilidade de se vivenciar um envelhecimento 
saudável, autônomo e criativo, tomando o corpo como um veículo para um “cuidado 
de si” 
Palavras- chave: envelhecimento, corpo; cuidado. 
 

 

 

 A autora expõe que envelhecemos a cada dia da nossa vida, desde que 

estávamos no útero materno ,mas, mesmo assim, a sociedade elegeu uma fase da 

vida para a velhice e a  associou a  aspectos negativos:   decrepitude, impotência, 

morte e doença. No entanto, ela lembra que  estamos sujeitos a estes infortúnios em 

qualquer fase da vida. 

 Também destaca que a forma como encaramos o processo de 

envelhecimento pode nos trazer dor e desprazer, dependendo do modo como nos 

relacionamos com esse momento da vida. E ressalta que devemos começar a 

discutir ações que promovam um envelhecimento saudável para mudarmos a 

concepção de que a velhice seja um  fim decrépito da vida, porque tal conceito é um 

dos grandes causadores de doenças nesta etapa da vida.  

          Assim, ela dá ênfase à necessidade de investir na vida, isto é, mostrar 

que é sempre tempo para criar, amar e viver, ir ao encontro do novo e de si mesmo. 

Portanto, expõe a velhice como uma construção recente, apoiando-se em alguns 

autores, dentre os quais, Simone de Beauvoir. Esta autora, em seu livro a “A 
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Velhice, retratou as formas como as diferentes sociedades tratavam seus velhos, 

destacando positivamente aquelas que consideravam os idosos com dignidade, 

respeito, reconhecimento social e sabedoria. E ainda que a forma de se encarar a 

velhice na sociedade tornava possível vislumbrar o sentido de toda a vida anterior à 

velhice. 

Ruth Torralba continua refletindo que, historicamente para Simone de 

Beauvoir a vida é investida de valor, de tal sorte que  os corpos devem estar aptos e 

potentes para produzirem riqueza na sociedade do capital. Sendo assim, o velho 

ocupa um não-lugar, quando perde seu valor social. 

O envelhecimento nos faz perceber, pois, o quanto somos marcados pela 

temporalidade e finitude. Nesse sentido, atenta para o senso de pertencimento do 

corpo que, por vezes, se esvazia de suas capacidades afetivas, intelectuais e 

físicas, mas que, por meio de outros estímulos, é possível se construir um novo 

corpo, de um novo ser, levando em consideração os relacionamentos que estão 

implicados nesta construção, conforme explica Mannoni, 

 

 

A velhice (com o corpo que se transforma) poderia constituir um 
momento feliz da vida, e a memória aí se exercitar como “lembrança” 
de uma história passada a ser transmitida às gerações futuras. O que 
foi vivido assume então um sentido em função dos outros.  
(1995, p.22) 

  
 

 Sob essa ótica, somente através da relação com o outro é possível a 

construção de um projeto de vida e a realização de um futuro na velhice, embasado 

na reciprocidade.   

 A vida, acrescenta a autora, pode ser vivida nas suas potencialidades, 

não existindo uma idade de ouro, ideal, para que possamos intervir no mundo, 

dando autonomia para os idosos sobre seus corpos e seus atos. E para que seja 

possível viver a vida em toda sua potência nesta etapa da vida, é importante que 

haja espaços ligados à saúde e à cidadania que possibilitem o exercício do “cuidado 

de si. E menciona o  autor Feldenkrais, quando afirma que o melhor que o ser 

humano pode fazer por si é se autoconhecer. 

 A autora realizou um trabalho com idosos no Centro de Convivência 

Anita Tibau, Niterói-RJ, baseado na prática corporal – Eutonia -  criada e 
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desenvolvida por Gerda Alexander, que propõe um “cuidado de si”, um domínio 

sobre o corpo de modo a ampliar a percepção e a consciência corporal, 

possibilitando o reencontro do corpo e da mente.   

 Ao falar do “cuidado de si”, a autora se fundamenta no pensamento de 

Foucault ao relacionar o corpo e com as práticas cotidianas. Assim como 

mencionado neste trabalho no primeiro capítulo, no que tange às “praticas de si” ou 

“artes da existência” como “cuidado de si” na forma do sujeito pensar sua vida, criar 

uma forma de lidar com os prazeres, plenitude, se autoconhecer, se aperfeiçoar nas 

coisas que lhe dizem respeito e que trazem bem estar. 

  Complementando, autora inclui Leonardo Boff, quando relaciona o 

“cuidado de si”, como característica básica da condição de existir. Salienta que 

estamos em crise com este “cuidado”, instaurando-se um mal-estar da civilização, 

que se caracteriza pela falta de cuidado com a vida, desde o aspecto subjetivo, 

quanto econômico, social, espiritual até um âmbito mais global, referindo-se à falta 

de  cuidado com o planeta. 

Baseando-se nas idéias transmitidas pela autora, conclui-se que uma postura 

cuidadosa com o corpo, com o psiquismo e com a vida, em todas as suas nuances, 

torna-se possível mudar a relação dos idosos com o processo do envelhecimento. 

  

 

ESTÉTICAS – EXISTÊNCIA E ENVELHECIMENTO 

 

 

UM BREVE ENSAIO SOBRE A ACEITAÇÃO DA BELEZA NA EFEMERIDADE 
DOS CORPOS* 

Marilda Silveira Lopes, Rodrigo Caetano Arantes, Ruth Gelehrter da Costa Lopes 

RESUMO:  

O trabalho pretende identificar a relação entre a beleza corporal e a longevidade 
através dos paradigmas que ligam o culto do corpo e a estética da beleza nas 
relações sociais. Nessa perspectiva, a opinião dos idosos, ou seja, aqueles 
acima de 60 anos de idade, será essencial para uma compreensão do 
significado da beleza atribuído nesse momento de suas vidas. 
Palavras-chave: beleza; longevidade; corpo. 
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Este artigo versa sobre questões ligadas à beleza e à longevidade, estando 

a beleza associada à juventude. Quando se trata do envelhecimento, a beleza 

alinha-se a retardar as marcas do tempo. 

A beleza foi definida como algo que se aproxima do divino, ou uma 

percepção individual do que é agradável aos sentidos, dependendo do universo 

cognitivo do indivíduo que observa. 

O artigo desperta a atenção para o discurso vigoroso e contagiante da 

mídia na atualidade, em que o ideal de beleza sofre o crivo e a influência dos 

meios de comunicação que penetram no imaginário coletivo, e propõem um 

modelo a ser seguido, conforme mencionamos no primeiro capítulo. 

Os novos conceitos ou preconceitos da beleza encontram adjetivos quando 

se trata da longevidade, mas como uma metáfora visual da velhice, demarcando 

que o importante é ser jovem. Além disso, expõem acerca das questões culturais, 

por meio das quais reproduzimos os modelos aceitos pela sociedade para nos 

sentirmos pertencentes a ela. 

A preocupação de manter-se belo, portanto, escraviza o indivíduo em uma 

eterna rotina na manutenção da beleza, apesar de o envelhecimento acontecer 

independentemente  dela.  

O artigo destaca este trecho para enfatizar o quanto a necessidade de se 

apresentar belo para a sociedade se torna um círculo vicioso: 

 

 
A beleza, por ser um encontro ou mesmo um resultado de busca, 
será sempre o objetivo perene ao longo de nossa vida e estará, 
portanto, sempre perseguida por todos. Isso porque uns querem 
manter a beleza que alcançaram e outros sentem que podem 
alcançar mais. Por isso, não vão parar de exercer essa procura 
insatisfeita. Quando abandonamos essa busca, ficamos aos 
cuidados, bastante cruel, do tempo. 

 
 

Os autores nos apontam para uma crise de imaginação, com base em 

Jung, que nos conduz a refletir sobre um empobrecimento sem precedentes de 

símbolos, uma vez que a sociedade elege algumas “personalidades artísticas” que 

são veiculados pela mídia. Homens e mulheres, independentes da idade, são 

alvos do seu próprio reflexo, quando se rendem ao discurso ideológico de 
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reconstrução. Então, é preciso que se delineem outros aspectos da beleza, como 

uma consciência de uma nova estética, isto é, a beleza própria do processo 

fisiológico natural e não apenas os parâmetros mitificados da beleza jovem. 

Nesse sentido, quando o padrão estético só é visto sob o viés da juventude, 

contando, ainda, com a contribuição da mídia, negligencia a longevidade e exalta 

a juventude. 

Os autores esclarecem que atualmente, aplacam-se os traços do 

envelhecimento, a exemplo da tintura para os cabelos brancos e das cirurgias 

plásticas que fazem as marcas de expressão desaparecerem. São reparos 

corporais utilizados para tentar  abrandar os “males” do tempo e resgatar o padrão 

de beleza instituído na cultura e na sociedade. 

Os autores retratam os mitos criados em torno do envelhecimento, que 

podem se originar de vários aspectos:  

1- Falta de conhecimento do assunto; 

2- Falta de contato com pessoas com idades acima de 60 anos; 

3- Medo de envelhecer (por isso, a distância dos idosos); 

4- Falta de interação entre as gerações, dando margem à 

intolerância.  

Ademais, olhar o envelhecimento como um processo natural e universal 

do indivíduo colabora para o autocuidado com a saúde, com o bem-estar geral, 

determinando a maneira como cada um vai passar por essa fase da vida. 

A cultura exerce uma força poderosa na criação de mitos e padrões 

estéticos e, ao observar este fenômeno no cerne do mito social, evidencia-se 

um vazio semântico capital, oscilando entre a plenitude e a ausência, por se 

apoiar na repetição incessante da mesma imagem de beleza. 

O poeta Vinicius de Moraes, em sua poesia Receita de mulher, exalta a 

importância da beleza tanto da mulher, quanto nos atos cotidianos, citando a Beleza 

com algo inegociável. 

 
As muito feias que me perdoem. Mas beleza é fundamental. 
 É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso  
Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de haute couture. 
Em tudo isso (ou então Que a mulher se socialize elegantemente em 
azul, como na República Popular Chinesa).  
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Não há meio-termo possível. É preciso Que tudo isso seja belo [...]Do 
efêmero; e em sua incalculável imperfeição.Constitua a coisa mais 
bela e mais perfeita de toda a criação inumerável.”24

 

 
 

Por conseguinte, há que se considerar que os limites do corpo devem ser 

respeitados para que os  investimentos na preservação da vida possibilitem a 

sintonia com a própria natureza e realizações para a humanidade. 

 

 

A cultura adulta e juventude como valor  
Guita Grin Debert 

RESUMO:  
O trabalho discute imagens do curso da vida produzidas pela mídia, de modo a 
problematizar duas ordens de questão: (1) sendo a cultura jovem um tema que 
mobilizou as ciências sociais, teria sentido falar numa cultura adulta, num momento 
em que assistimos a um encurtamento desta etapa da vida através da criação de 
uma série de etapas intermediárias entre o adulto e o velho, como meia “ meia 
idade”, “a terceira idade”, a “ aposentadoria ativa”; (2) em que medida a ideia de um 
curso de vida pós-moderno- caracterizado como um contexto em que as idades 
cronológicas perdem relevância – daria conta da complexidade das sociedades 
ocidentais contemporâneas ? O argumento central é que vivemos num contexto em 
que a juventude perde conexão com determinada faixa etária e se transforma num 
bem, num valor que pode ser conquistado em qualquer idade com a adoção de 
estilos de vida e formas de consumo adequadas. 
Palavras-Chave: cultura adulta, juventude, valor 
 

 
 

A autora retrata a preocupação em compreender o significado da vida adulta 

na sociedade, diante do crescente interesse dos meios de comunicação em realçar 

novos padrões de comportamento e atenta para o fato de este tema ser pouco 

explorado no meio acadêmico. 

Surpreende-se por esta ausência do ponto de vista antropológico, refletindo 

acerca das formas como a vida é periodizada, as categorias de idade, é um assunto 

privilegiado para pensarmos na produção e reprodução da vida social em diversos 

contextos sociais. 

No artigo, abordam-se as questões referentes aos  adultos que não querem 

abandonar a casa dos pais (nesting syndrome) e da adolescentização (Kindault) nas 

                                                 
24

 Disponível em  http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=202 acessado 06 

de Junho de 2013. 

 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=202
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etapas mais avançadas da vida, servindo de indício para uma nova categoria social, 

em que as diferenças de idade perdem seu significado. 

A autora destaca: 

 

 

“É próprio da sociedade de consumo fazer do direito de escolha um 
dever de todos. Os indivíduos que se mostram incapazes de 
aumentar a auto-estima e fazer da vida uma experiência gratificante 
são vistos como uma espécie de consumidores falhos que não 
souberam adotar bens e serviços adequados”. 

 
 

A ideia de vida adulta sofre bombardeios quando a atenção se volta para as 

etapas mais avançadas da vida, exemplificadas pelo  termo “adultescente” faixa que 

abrange dos 35 a 45 anos – estado de vanguarda da cultura jovem. 

Ao abordar o mercado de bens e consumo constata-se que o público maduro 

procura se apresentar, socialmente, de modo jovem, comprovando o que a autora 

chama de  adultescência . Conforme expressa  Duek : “A natureza do brasileiro, que 

procura cultivar o corpo e alimenta a cultura da praia.”   

A imagem dos velhos na mídia sofreu alterações a partir dos anos de 1990, 

tanto no que se refere aos  homens quanto no que diz respeito às mulheres. Na TV 

são apresentados personagens idosos, não somente ligados ao poder e à riqueza, 

mas, marcadamente envolvidos em casos amorosos com mais jovens e propensos a 

revolucionar a moralidade sexual e a adotar estilos de vida alternativos. 

E ainda, no artigo, há  uma referência à invenção da terceira idade que revela 

uma experiência inusitada de envelhecimento, remetendo-se a Laslett (1987), que  

esclarece que essa invenção exige algumas interações, como uma “comunidade de 

aposentados” que demonstre independência financeira, o gozo de boa saúde e a 

realização das expectativas de satisfação pessoal.  

As novas imagens do envelhecimento e as formas de gestão da velhice 

oferecem um quadro mais positivo do envelhecimento, já que procura enxergar o 

declínio corporal como fenômeno normal nesse estágio da vida,  redefinindo-o  como 

condições  que podem afetar qualquer etapa da vida.  Desse modo, surgem novas 

experiências de envelhecimento que podem ser vividas de modo coletivo, sendo 

possível buscar a autoexpressão que antes era concedida somente aos jovens.  

Remetendo-se a Featherstone (1994), a autora recorda que a “estetização da vida” 
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produz uma cultura em que impera o narcisismo, porém , quando a velhice está em 

questão, é difícil supor que haja uma democratização das relações e tolerância 

maior com o corpo envelhecido.  

Considerando as opções de formatação do corpo que o mercado do 

rejuvenescimento oferece, quem não adere a este tipo de renovação do corpo, pode 

ser visto como alguém descuidado e com estilo de vida inadequado. No entanto, tais 

ofertas de renovação do corpo, identidade e autoimagens camuflam os problemas 

próprios do avanço da idade, o declínio inevitável. 

A autora conclui que a liberdade de escolha para os idosos é contraditória, 

porque impõe o dever da liberdade sem os recursos que lhes permitam uma escolha 

verdadeiramente livre, numa sociedade altamente hierarquizada como a brasileira, 

que propõe  uma vida sem dignidade, repleta de humilhações e autodepreciativa.  

 
 

Momentos do Corpo: corpo movimento/ corpo emoção/corpo doença 
Irene Arcuri, Patricia Peres de Oliveira, Vânia Ramos 
 

RESUMO 
O corpo é nosso primeiro encontro com a velhice, é aquele que mostra a expressão 
flagrante dos anos vividos; nele encontramos a marca da vida, as marcas vividas e 
não vividas. A tendência do homem moderno é reprimir  a sua expressividade 
corporal e emocional, criando com isso, formas estereotipadas de comportamento 
corporal:o corpo saúde e o corpo doença. 
  

 
 

As autoras abordam a tendência moderna em reprimir a expressividade 

corporal e emocional, criando formas estereotipadas de comportamento corporal: 

corpo saúde e corpo doença. 

Para elas, é por meio do corpo e do contato com o mundo, em determinadas 

situações, que estruturamos e reestruturamos a percepção e interpretação que 

temos do mundo, atuando nele e transformando-o, ao mesmo tempo em que nos 

transformamos a nós mesmos. É o que elas definem como corpo-movimento que se 

transforma com o decorrer da vida e mediante experiências vividas.   

Então, a vida do homem é o seu próprio movimento, sendo necessário dar um 

significado aos gestos. Não há uma “participação muscular”, mas  existe uma 

interação constante e permanente entre funções motora e psíquicas. Assim, o corpo, 

enquanto movimento, é a apresentação da existência e da forma de ser do homem; 
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esse homem que é o seu corpo, que se reinventa através de suas experiências 

psicomotoras.  

Quanto à velhice, as autoras se referem a uma imagem atual ainda  muito 

pessimista, pois é alicerçada na idéia de decadência física, psíquica e social, 

determinando uma fase de perdas que se sobrepõem aos ganhos. Desse modo, 

realçam que a relação que o  idoso estabelece com o seu corpo e a forma de se 

movimentar colaboram para construir sua forma de percepção do mundo. 

Além disso, o processo de conscientização do envelhecimento do corpo 

abrange diferentes significados que podem se alterar  de idoso para idoso, pois é um 

processo que está  fortemente relacionado  à esfera existencial, social e afetiva.  

 Para os idosos, a pressão social imposta para se adequarem a um alto 

padrão de beleza que é antagônico ao corpo que percebem ter,  gera frustração 

diante dos estereótipos divulgados pela mídia. 

Por esse motivo, se faz necessário um novo modo de ser, fazer, aprender e 

assumir a velhice, estabelecendo novas formas de interações e percepções do 

mundo, através da conscientização da importância do movimento corporal, para 

superar inibições psicológicas, sociais e a não aceitação do envelhecimento. 

Para Jean- Yves Leloup, corpo é a nossa memória mais arcaica, porque nele 

nada é esquecido. Desde o nascimento até o envelhecimento, toda nossa história 

está inscrita no corpo. Ao escutarmos cada parte do nosso corpo, do ponto de vista 

físico, psicológico e espiritual, contribuímos para alcançar a completude, pura 

expressão da consciência. 25 

Cada parte do corpo humano e cada órgão podem corresponder a  

determinado conteúdo psíquico, pois nada do que foi vivido é esquecido pelo corpo. 

E a autora passa a refletir sobre o corpo-doença, no qual há a possibilidade 

de ser saudável, ao fomentarmos  os sentimentos de plenitude e de harmonia com o 

universo que nos cerca e  ao sentirmos  bem-estar, pois é compreensível separar o 

somático (corpo) do psíquico (mente), quando pretendemos nos sentir bem 

globalmente. 

A percepção do envelhecimento do corpo, por vezes, provoca receio e 

desconforto diante da juventude que abandona o corpo, sem olhar para trás. Assim, 

no corpo saudoso pode surgir a saudade de si mesmo, quando jovem, contudo, 

                                                 
25

 Disponível em http://www.jeanyvesleloup.com/ acesso 06 de Junho de 2013. 

http://www.jeanyvesleloup.com/
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sobrevindo a angústia, é possível buscar por outras possibilidades:  reiventar-se e 

reescrever a história de vida.  

 

 

Contribuições contemporâneas sobre o envelhecer 
Irene Arcuri 
 

RESUMO 
Discutem-se questões contemporâneas sobre o envelhecimento como fenômeno da 
modernidade, bem como a questão da memória corporal e o desenvolvimento 
humano. 
Palavras-chave: envelhecimento; memória corporal; desenvolvimento humano 
 

 
 

A autora inicia o artigo abordando a questão paradoxal que é a construção da 

nova ciência, a Gerontologia, como uma proposta inovadora na atualidade, o estudo 

do envelhecimento como próprio da modernidade, sendo desafiante e assustador. 

Desafiante, pois impõe uma reflexão de assuntos como a longevidade, que nunca 

antes foi pensada e vivida, e assustador, porque a respeito desse tema  não existe 

nada concluído, mas em construção. 

Na modernidade, passou-se a considerar o envelhecimento como estágio 

determinante para o desenvolvimento humano e não como antes, uma fase terminal 

da existência. 

Diante do aumento da expectativa de vida e havendo a possibilidade de 

chegar aos 100 anos, teríamos, então, 40 anos de velhice. Assim, a autora 

questiona como seriam  esses anos. 

Apoia-se em Jung, quando diz que a velhice é um tempo de si-mesmo, de 

procurar apreender a totalidade da alma, aquela que não conhece as barreiras do 

tempo nem do espaço. Quanto às mudanças no corpo, nos remetem a  questões 

mais elevadas do espírito, ou a um tipo de atenção à psique. Afirma que, ao se fazer 

uma leitura do envelhecimento, pode-se encontrar a sabedoria que há nas 

entrelinhas. 

Envelhecer na atualidade trouxe um desafio, qual seja, diante do alto nível 

tecnológico e a explosão demográfica, o idoso se depara com o inusitado: um 

período maior para ser vivido, no entanto, fora dos processos produtivos dos moldes 
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capitalistas, inserido em uma sociedade de classe e de consumo, que para ser aí  

aceito é preciso ter  poder aquisitivo. 

Sob essa perspectiva, nos apresenta o idoso como consumidor capaz de 

utilizar a moda e prover a manutenção do corpo. E dialoga com Featherstone (1998), 

ressaltando que  a imagem, a forte  ênfase na aparência, nas mídias,  sendo estas 

imagens em sua maioria de corpos jovens, saudáveis e belos, impulsionam a cultura 

de consumo que incute a mensagem de que a transformação do corpo levará a uma 

transformação pessoal - sensação utópica -  que está ao alcance de todos nós. 

Por outro lado, coloca em cena a gerontofobia, o medo de envelhecer, a 

negação desta fase da vida. Expõe que o medo advém porque a vida termina, e 

temos medo, porque não teremos mais espaços sociais de reconhecimento e 

sobrevivência. Medo do envelhecimento como se não houvesse a percepção do 

curso da vida, por isso recorrendo a estímulos ideológicos, plásticas, ginásticas, 

cosméticos, entre outros. 

E acrescenta que, compreender o envelhecimento numa totalidade não é 

tarefa simples nem abstrata, mas deve ser visto em suas várias dimensões, não 

podendo ser entendido por uma única perspectiva, uma vez que o homem é 

multidimensional. 

Ao questionar o significado da velhice, se reporta a Martins (1991), conforme 

mencionado no primeiro capitulo deste trabalho.  

Para este autor, resta-nos ser temporal, porque o homem é envolvido e 

construído culturalmente, destacando o ser humano pelo tempo vivido, pois o tempo 

é sentido na vida. Além disso, enfatiza dizendo que não é somente uma questão de 

demarcar os estágios da vida, mas de um paradigma. Ou seja, não se deve 

dissociar a velhice do processo de desenvolvimento humano 

Paradoxalmente, estamos vivendo em uma época em que as pessoas idosas 

gozam de mais saúde do que outrora, têm a possibilidade de se manterem ‘’jovens” 

por mais tempo, e a ociosidade só pode lhes pesar mais ainda. Portanto, é  preciso 

dar a estes sobreviventes motivos para viver. Viver de modo tão perverso  é pior que 

a morte. 

Neste artigo, a autora ainda nos leva a refletir que é possível considerar o 

envelhecimento como a passagem do corpo novo para um corpo velho, como num 

processo de morte-renascimento, no sentido de criatividade e de crescimento, como 

uma capacidade de se reinventar mediada pela cultura. 
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Conclui que ainda se fazem necessários outros estudos acerca das questões 

contemporâneas do envelhecer.  

Para complementar a análise do artigo, acredito que possamos pensar como 

Prétat (1997) destacando que, culturalmente, somos ensinados a valorizar a beleza 

jovem. Assim como, de acordo com Soares, (2012) é no corpo que estão impressas 

as marcas afetivo-emocionais. Conjugando estas duas idéias, podemos identificar as 

complexas representações forjadas no processo de envelhecimento.  

 

 

A psicanálise e as mulheres e os homens de “uns tantos ou quantos anos” 
Raul Albino Pacheco Filho 
 

RESUMO 
 O objetivo deste artigo é refletir, a partir do referencial da psicanálise, sobre como 
a sociedade e a cultura capitalista contemporâneas são responsáveis por boa 
parcela dos sofrimentos dos indivíduos ao atingirem determinada faixa etária. 
Retomam-se as concepções psicanalíticas de ser humano e sociedade, de modo a 
se pôr à mostra a construção social do que é denominado velhice ou eufemismos 
como terceira idade ou idade da razão. Caracterizam-se a marginalização, a 
estigmatização e o preconceito a que se encontram expostos os sujeitos que 
atingiram determinada idade. 
Palavra-chave: velhice, psicanálise, capitalismo. 
 

 
 

Neste artigo, o autor mostra o interesse da psicanálise pela riqueza descritiva 

feitas pelas abordagens fenomenológicas a respeito do humano, buscando caminhar 

para além do fenômeno e do aparente.  Reflete que,  diante desse fenômeno que 

não se encontra na consciência, e que  conceitos como inconsciente, narcisismo, 

identificação, pulsão, Édipo e castração se mostram essenciais. 

Para constituir-se um ser de linguagem, regido pelos símbolos e pela cultura, 

o ser humano não se defronta apenas com a carne e a matéria do seu semelhante: 

confronta-se também e, principalmente, com seu desejo. 

Retrata, ainda, certa forma de violência, que tem origem na sociedade e na 

cultura, compelindo-nos, pelo processo de socialização, a formas que se apropriam 

do pensamento, modos de vida, ideais, valores, princípios éticos e até buscam por 

padronizar sentimentos e reações emocionais. 

No entender do autor, percebemos o mundo de modo bastante particular e 

específico, não sendo quaisquer homens e mulheres, mas advindos de  uma cultura 
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própria que nos engendra. Seres singulares, ao mesmo tempo, encerrados num 

universo da nossa cultura. 

Aborda também que, no sistema capitalista, o lugar do adulto é o da 

dominação, das crianças e adolescentes, o  dos dominados, e o lugar dos velhos é 

aquele dos que perderam a condição de dominação, dos ultrapassados que 

deixaram de ter sua capacidade de venda e força de capacidade de trabalho. Nesse 

sentido, passa-se a usar eufemismos, a exemplo de  “terceira idade”, “idade da 

razão”, entre   outras categorias que se apoiam em ficções simbólicas para fim de 

eficácia social, procurando categorizar e legitimar a dominação. 

Diante da exacerbação do narcisismo que se tem visto na sociedade, muitos 

autores têm se referido como a “cultura do narcisismo”  o incentivo conferido à 

valorização individual.Outras referências também se destacam na atualidade como “ 

sociedade das imagens” e “ sociedade do espetáculo”. 

O autor do artigo aponta que os indivíduos se apresentam autocentrados, e 

voltados quase exclusivamente para os seus próprios umbigos padecendo de ideais, 

sendo arrastado em direção a um egocentrismo radical.  

É nesse contexto que a aparência estética do corpo se destaca e se eleva ao 

mais alto grau de prestígio social. Torna-se falsa, pois, a ideia de que os corpos 

humanos derivam puramente da genética, pois são as sociedades e as culturas que 

constroem seus ideais de objeto sexual. 

Desse modo, traços corporais indicativos de idade cronológica avançada são 

banidos ou recebem uma marca que os associa negativamente nos meios de 

comunicação de massa. Traços de envelhecimento, como rugas e cabelos brancos 

vêm sendo cada vez menos associados à experiência de vida, temperança e, cada 

vez mais, recebendo estigmas que podem variar de decrepitude física a psíquica.  

Pelo exposto, tornam-se indispensáveis recursos, a exemplo das cirurgias 

plásticas e próteses de silicone que eliminam parcialmente os sinais da idade no 

corpo, uma vez que estamos diante de uma sociedade que não comporta a falta e é 

incapaz de tolerar a visão do corpo em idade avançada. Com um “pé na cova” e 

outro na canoa da imortalidade da alma e  acreditando na promessa científica de um 

corpo sempre jovem e imortal é que o ser humano deixa de refletir sobre a 

existência em sua totalidade. 

Essas questões exigem atenção, reflexão, se desejarmos buscar por modos 

criativos e inovadores de envelhecer. 
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Corpo e movimento no envelhecimento: reflexões de idosos sobre as 
transformações do seu corpo 
Vânia Ramos  

RESUMO 
Este texto tem como objetivo refletir sobre o significado do movimento corporal para 
o idoso e as relações que este estabelece com as transformações ocorridas no seu 
corpo. A pesquisa foi realizada com um grupo de alunos das Universidades abertas 
à terceira idade e a análise teve como base as novas propostas sobre 
envelhecimento e as teorias de Wallon e Merleau-Ponty. 
Palavras-chave: corpo; movimento; envelhecimento. 
 

 
 

A autora constata, neste artigo, que a vida constitui uma sucessão ininterrupta 

de atitudes corporais e de movimentos expressivos e representativos. 

A partir de pesquisa com idosos, foi possível compreender que o movimento 

corporal tem diferentes significados, diferenciando de idoso para idoso, mas 

fortemente ligados à esfera existencial. 

Com base em Merleau-Ponty e Wallon, a autora reflete que o movimento está 

ligado ao “dialogo entre o homem e o mundo”. A forma expressa pelos gestos 

simples do cotidiano - andar, correr, sentar e levantar- revelam uma intenção, uma 

forma de relação homem - mundo. 

Há uma tendência de o homem moderno reprimir a expressividade corporal, 

gerando formas estereotipadas de comportamento corporal. Deixar-se liberar de 

forma espontânea e liberar o Eu autêntico é descobrir a sua própria verdade. 

O corpo é transformado mediante as experiências vividas, isto é,  

estruturamos e reestruturamos  a percepção e temos a oportunidade de transformar 

a nossa existência. Além do mais, o corpo tem sua história que vai sendo registrada 

nele. Valendo-se de seus estudos com idosos, a autora concluiu que o adulto em 

processo de envelhecimento tem de lutar não só pela aceitação de um modelo 

corporal, mas também por uma inibição psicológica. 

Já expusemos que o modelo social clama por um corpo jovem, saudável e 

belo, voltando as atividades físicas e estéticas para este padrão. As inúmeras 

propagandas associadas a um corpo “sarado” transformam as relações sociais.  

Desse modo, vivenciar o envelhecimento exige que se viva numa dinâmica 

criativa, porém o que se constata é uma inibição nesse processo de envelhecimento. 

O meio, por vezes, exerce um papel de camisa de força, impedindo que os 

idosos exerçam a sua mobilidade espontaneamente e extraiam o máximo de suas 
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potencialidades. Muitos subestimam seus potenciais físico e motor, em decorrência  

do amplo sentimento negativo que vigora na sociedade a respeito da velhice. É 

contra esse cárcere social que conduz à inibição psicológica e corporal que os 

idosos devem lutar. 

Mercadante assinala: 

 

 

A visão de um corpo imperfeito – “em declínio”, enfraquecido, 
enrugado”, etc – não avalia só o corpo, mas sugere imediatamente 
ampliar-se  para além do corpo, sobre a personalidade, o papel 
social, econômico e cultural do idoso”(1997 p. 29)  

 

 

Mas o movimento pode ser gerador de prazer e a atividade física, interligada 

com percepção, consciência, afetividade e emoção, também pode ser executada de 

forma prazerosa, não como obrigação. E ainda, não importa qual seja exatamente a 

atividade física desde que esteja imbuída de motivação e afetividade. Destaco este 

trecho que a autora do artigo expôs: 

 

‘’A subutilização do corpo ao longo da vida, o pouco contato com as 
suas sensações, a pouca atenção dada às respostas corporais, em 
face das diferentes situações, levam os idosos ao desconhecimento 
de seus corpos e de si mesmos”. 

 

Pelo artigo analisado pode se inferir que o corpo é o lugar de inscrições, lugar 

de mensagem, de tempos imemoráveis. Corpo descrito como registro, corpo página, 

corpo livro, que tornam os encontros ricos em comunicação. Corpo que serve de 

suporte para receber estímulos, construir novas formas de comportamentos e 

experimentar potências. 

 

 

MEDO DE ENVELHECER OU DE PARECER? 
 Maria Helena Villas Bôas Concone* 
 

RESUMO: 

Com base em reflexões de uma antropóloga que envelhece e rejeita cada vez mais 
as secas reflexões que parecem nos colocar sob um microscópio, como se não 
fizéssemos parte daquilo que analisamos, este artigo tece considerações sobre o 
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medo do envelhecer apoiadas em experiências, conversas e crônicas, embora não 
exclusivamente, para depois buscar uma abordagem complementar, mais 
acadêmica. Momento de mergulho/deslocamento. 
Palavras-chave: medo; envelhecer; parecer. 
 

 
 

A autora define o envelhecimento como um tempo biológico e sociocultural, 

assim como a noção de corpo, duas dimensões que se imbricam, dialogam e 

digladiam. 

Quanto ao medo de ser velho, Concone (2007), o justifica, pois ele é 

fundamentado por muitas perdas, sejam elas físicas, sociais, psíquicas, afetivas, ou 

ainda a perda da autonomia, o sentimento de  solidão, além, é claro, do medo da 

morte. A autora explora o medo ser velho e de envelhecer, não só pelas questões 

mencionadas, mas ainda se refere à dependência, às doenças que podem impedir 

de exercer a autonomia, a falta de recursos financeiros e de políticas que garantam 

dignidade nessa fase da vida. 

Há duas formas de se enxergar o idoso: a representação que o valoriza, 

porque ele detém sabedoria e é digno de respeito  e  outra, que o  desvaloriza, 

enfocando apenas os aspectos negativos,  decadência e passadismos. 

Atualmente, tem-se pensado em outras formas de visualizar o 

envelhecimento, pois foi criada a categoria “Terceira idade” que se caracteriza pelas 

viagens, ofertas, produtos que vão de vestuário à saúde e beleza, engrossando a 

“consciência da categoria”, levando o idoso em direção a um senso de 

pertencimento e a construir uma nova perspectiva do envelhecer. 

No artigo, ainda são abordadas questões ligadas ao corpo do indivíduo, que 

nos remetem a  Cronos (tempo cronológico), o tempo  sempre detectado pelos 

outros, primeiramente, marcando os anos vividos, evidenciados pela cultura, 

conforme aponta Brito da Motta:  

 

 

A cultura, no entanto, também está inscrita no corpo, ao mesmo 
tempo condicionando e transformando a natureza. Não atua, 
sabemos, de modo homogêneo no interior da sociedade e em 
determinado período histórico. É conformada por determinados 
sistemas de relações sociais em seus modos de realização, que se 
constituem, ao mesmo tempo, em dimensões básicas da vida social 
e da sua análise, como as relações de classe, de gênero e entre 
gerações. (1999, p.39) 
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No entanto, Kairós (tempo vivido), representando a subjetividade do sujeito, 

possibilita uma visão renovada de si mesmo. O que significar dizer que,  por mais 

que os anos passem, o indivíduo  pensa em si mesmo, não de forma demarcada 

pelo tempo, mas com base em  suas experiências. 

Nesse sentido, a autora destaca que há um esforço no sentido de escapar 

das generalizações e do estigma da velhice, estímulo  que aparece no discurso e 

nas ações (manter o corpo ativo e a mente alerta). E cita Featherstone (1998), 

quando afirma que a construção das identidades depende da construção das 

imagens do corpo.  

Conforme já apresentado neste trabalho e referindo-se a Debert, (2004), a 

autora alerta para o perigo das imagens que são veiculadas na mídia, baseadas no 

poder e riqueza, as quais podem corroborar para uma dicotomia de imagens 

fantasiosas na velhice. Ora aponta a velhice apenas sob o aspecto positivo, 

dificultando imagens mais realistas, ora nega as dificuldades que podem ocorrer, 

próprias de todas as etapas da vida. Assim como forma de evitar alguns signos que 

estão associados à velhice, as mídias, ao mesmo tempo em que desmistificam a 

degradação, criam novas imagens que, muitas vezes, não captam a realidade de 

como o idoso gostaria de ser visto.  

Ao refletir sobre um padrão de beleza jovem estabelecido pela cultura, o idoso 

se esforça para se inserir, utilizando-se de recursos estéticos que servem de 

manutenção para parecer jovem. Nesse sentido, a autora pondera que se pode 

conciliar este autocuidado, descartando os exageros que levam à ilusão da “eterna 

juventude”, usando  equilíbrio no  “cuidado de si” proposto por Foucault. 

 

 

O cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado 
na carne dos homens, cravado na sua existência, e constitui um 
principio de agitação, um principio de movimento, um principio de 
permanente inquietude no curso da existência (2006, p.11) 
 
 

Diante das novas configurações de envelhecimento, é possível, pois,  

enxergar o velho como um sujeito que tende a produzir um estilo para a sua 

existência. Assim, a estética da existência pensada como uma ética do cuidado de 

si, que se efetua em ações para consigo e para com os outros, está implicada 

diretamente na produção inventiva de si, por meio de  “novas formas de 
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subjetivação”, fazendo da sua própria vida uma obra de arte, assim como também 

se manifesta pela capacidade de transformação do mundo que o cerca. 

O artigo é rico por pensar o envelhecimento abordando vários aspectos, mas, 

marcadamente,pela estilização de modos de vida ímpares. 

 

VELHO DE ALMA JOVEM? REPRESENTAÇÕES DO IDOSO NAS MÍDIAS 

Eduardo Furtado Leite, Mayra Rodrigues Gomes 
 

RESUMO 

Este texto tece considerações sobre classificações etárias com suas 
correspondentes atribuições de valores. Dentre elas, dá ênfase ao trabalho das 
mídias com as representações, trabalho que joga com as noções de velho e 
novo. 
Palavras-chave: representações; alma; desejo. 

 

 
 

Os autores destacam que o nosso olhar passou a ser moldado pela ciência 

moderna, que, através de recursos tecnológicos, se revelou capaz de interferir na 

natureza e fazer de nós “deuses de próteses”. 

De fato, quando a publicidade apresenta o envelhecimento, faz de forma a 

destacar como algo novo, ou seja, denominando-o de terceira idade e  concebida 

com a  seguinte imposição “ ser velho, mas de alma jovem”.  Esta concepção vem 

sendo tão naturalmente introduzida que a terceira idade passou a ser entendida por 

“ser jovem de espírito”. E caso não se mostre capaz de ser jovem, é a morte. 

A tecnologia cosmética acende a promessa de apagar as marcas do 

envelhecimento e a possibilidade de se manter “velho de alma jovem” propondo 

quase que uma vitória contra a morte. Enunciando a obrigação de estarmos atentos 

ao imediatismo dos nossos “desejos” e realizações, é preciso sugar tudo que for 

inusitado. Os autores, então, questionam: qual é o problema de ser velho de espírito 

? Havendo uma desvalorização da velhice, caso não se mostre capaz de ser jovem, 

deve-se abrir para o novo.  

Quando se pensa em novo, pensa-se em uma pessoa jovem e, dessa forma,  

tolhe-se o idoso de ousar fazer inovações de atitudes ou buscar um comportamento 

adolescente. Atualmente, assistimos a uma “adolescentização” do idoso que procura 
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se identificar com life style, consumindo produtos e comportamentos, para se sentir 

incluso. 

Há uma negação de qualquer forma de conflito que o envelhecimento possa 

causar. A figura velho de alma jovem é necessária para que possamos tentar nos 

harmonizar com o envelhecimento de forma a encará-lo como viável, possível. 

Refletindo esses comportamentos, os autores abordam a moral de bem-estar 

nas relações, como se fosse feio ter conflitos, entendendo-se por  ter conflitos não 

ser bem resolvido, não ser harmonioso. E para uma sociedade que vive de 

aparências, isso fere o narcisismo. Sustentando a busca de um lugar ao sol, mas 

que não investe em projetos abrangentes, pois são utópicos demais. Nossa utopia 

atual é olhar um Outro, que ateste que somos invejados. Os autores do artigo 

destacam: 

 

A crítica à imagem publicitária do “velho de alma jovem” interessa 
mais na medida em que essa fórmula concorre para restringir a 
constatação de que o velho pode ostentar uma alma velha e ser 
desejante, ou seja, portar a essência do humano em qualquer faixa 
etária.  

 

 

 

ECOLOGIA HUMANA. O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA 
DA PESSOA IDOSA: CONSIDERAÇÕES SOBRE CORPO E MENTE NA 
TERCEIRA IDADE - Pedro Celso Campos 

RESUMO:  

Com o acentuado envelhecimento da população, muitos pesquisadores procuram 
respostas para uma velhice com mais qualidade de vida. Todos concordam que 
não basta viver mais, é necessário viver bem. Uma das principais preocupações 
é com a medicina preventiva que busca preparar o corpo e a mente para uma 
terceira e quarta idade mais felizes. Neste artigo, queremos destacar a 
contribuição dos processos comunicacionais no envelhecimento saudável, 
relacionando Comunicação, Saúde e Terceira Idade. Também queremos chamar 
a atenção dos estudantes de jornalismo para essa pauta cada vez mais presente 
do envelhecimento demográfico, visando, ainda, a contribuir com a superação de 
potenciais conflitos intergeracionais resultantes do envelhecimento populacional.  

 

l 
 

O autor deste artigo ressalta que o envelhecimento não ocorre de forma igual 

para todas as pessoas, mas é amplamente influenciado por características pessoais, 
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pela sociedade e por qualquer região do mundo. Diante do crescimento contínuo de 

idosos no Brasil, há um alerta para as políticas públicas sobre o envelhecimento em 

todos os níveis da sociedade. 

 

Com efeito, tem crescido a possibilidade de os idosos participarem de 

Universidades Abertas à Terceira Idade, propiciando que eles exercitem a mente e o 

corpo em um ambiente saudável e contribuam para a intergeracionalidade com 

jovens. 

Neri (2001), reforça que o novo cenário diante desse grupo etário, comumente 

dá origem a necessidades e oportunidades sociais inéditas, condicionando o 

estabelecimento de políticas e abrindo espaço para instituições e organizações 

sociais.  

O autor do artigo salienta a presença do idoso no mercado de consumo, 

lembrando que, antes, os idosos tinham uma postura mais “discreta”, não sendo 

comum vê-los vestindo bermudas ou até mesmo sem camisa, expondo seus corpos. 

Hoje, vivencia-se cada vez mais a “cultura do corpo” e, com a intenção de manter o 

corpo saudável, expõem-no em razão da prática de exercícios físicos.  

Por isso, surge uma seara para o consumismo desenfreado para cuidar   do 

corpo, para o que a publicidade favorece, oferecendo tudo que possa deixar este 

corpo desejado, associando o corpo estético e belo aos mais diferentes produtos: 

carro, cerveja, investimentos, turismo, alimentos, entre tantos outros. 

O autor chama atenção para o envelhecimento “sustentável”, destacando o 

conceito burguês da Terceira Idade, isto é, a noção de que  todos são estimulados a 

cuidar da saúde corporal para estarem aptos a seguir a vida com qualidade. 

Conforme expõe Correa:  

 

 

A representação da velhice, na atualidade, enquanto construção 
social expõe características diferentes, considerando o que exibia no 
início do século passado. Até mesmo a nomenclatura para essa fase 
da vida modificou-se com o aparecimento de outras designações. 
Terceira idade, melhor idade, feliz idade, maturidade, segunda 
juventude. (2009, p. 106.) 

 



75 
 

E o autor acrescenta que o corpo é pura comunicação, atuando no sentido de 

afastar ou aproximar as pessoas. Como um outdoor ambulante, informa sobre suas 

origens, ocupação, estado mental e psicológico. 

De acordo com Soares, a constituição física, geneticamente herdada, 

acompanha momentos culturais específicos: 

 

 

A maneira como nos conduzimos, nossos gestos, nossa fala, as 
expressões faciais, os adornos, a comida, como caminhamos, tudo 
no modo de nos expressamos, denota nossas origens, pelas marcas 
cravadas em nosso corpo. Portanto o corpo é próprio de um tempo e 
lugar. (2012, p. 71). 

 
 

 Há também outra forma de comunicação defendida pela pesquisa 

acadêmica, aquela que situa o idoso como sujeito da sua história e não somente 

como objeto de consumo, conforme reforçado pela publicidade. Essa comunicação 

empodera, valoriza e respeita, dando voz ao idoso.  

Além disso, assevera que toda a sociedade deve estar envolvida nesse 

processo de estudo e conhecimento sobre as questões geracionais, não sendo mais 

possível fingir que não existem e não as tratando de forma simplista, como se 

houvesse apenas uma resposta para variadas demandas ou que fossem tão 

complexas que não conseguiríamos  alcançá-las. De acordo com  Morin:  

 

 

Obrigam-nos a reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar, o 
que está ligado; a decompor, e não recompor; a eliminar tudo o que 
causa desordens ou contradições em nosso entendimento. 
(2003, p.15)  

 
 

Entretanto, esses corpos tão almejados não são vistos em todos os lugares, 

mas é comum vermos corpos mais frágeis, que tendem a nos levar a uma atitude de 

respeito e consideração, introjetada pela educação familiar, cidadania, inclusão 

social e alteridade. Infelizmente, as atitudes esperadas em um mundo ideal  não 

existem  em todos os  momentos. 

Alinhando ideias como cidadania, comunicação entre as gerações no 

ambiente universitário e novas propostas para o futuro, o autor explica que o 

capitalismo desenfreado e a destruição dos recursos naturais, provenientes do lucro 
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privado, evidenciam que as oportunidades não são iguais, mesmo que a lei 

preconize que “todos são iguais perante a lei”. 

O autor enfoca a questão do envelhecimento de modo semelhante à questão 

ambiental, isto é, acharmos que esse assunto não é um problema nosso, mas do 

governo, da sociedade. Ao ignorarmos o idoso de hoje, estaremos projetando no 

jovem de amanhã, se este tiver a felicidade de envelhecer. 

 

 

EDUCAÇÃO E ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO: REFLEXÕES SOBRE 
SAÚDE E AUTOCUIDADO 

Sueli dos Santos Vitorino, Maria Luiza Jesus Miranda, Carla Witter 

RESUMO: 

O envelhecimento é um fenômeno mundial que acontece de forma diferente em 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, já que a velhice bem-sucedida é 
interdependente de condições biológicas, psicológicas e sociais favoráveis ao 
exercício do autocuidado para a saúde. Tais práticas são, frequentemente, 
cultivadas por meio da educação que entremeia o processo de envelhecimento e a 
saúde. Este ensaio discorreu sobre a relação entre educação, autocuidado e saúde 
na velhice bem-sucedida no contexto brasileiro. Foram considerados importantes 
aportes voltados ao tema em que foi possível observar a multiplicidade de 
produções que, frequentemente, contrastam com a realidade objetiva da saúde do 
idoso no Brasil. As considerações finais alertam para a urgência de efetivação de 
ações que tirem a cidadania do papel e promovam um ambiente em que o sujeito 
que envelhece tenha a certeza de que envelhecerá de forma bem-sucedida. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Envelhecimento bem-sucedido; Saúde; 
Autocuidado 

 

 

 

As autoras discutem o papel da educação como mediadora na produção de 

uma velhice bem-sucedida e propõem estratégias de autocuidado que prezem a  

melhoria  da saúde de forma global. Conforme Skinner: 

 

Estar bem com o mundo, sofrer menos por causa do esquecimento e 
da confusão do pensamento, trabalhar e usar seu tempo de maneiras 
mais interessantes, viver em áreas mais agradáveis e estar bem 
consigo mesmo, mais do que com os amigos – essas são as coisas a 
fazer (1985, p.104). 
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O envelhecimento vem passado por fenômenos multifacetados que começam 

a ser permeados por mudanças associadas às imagens. Embasada nas autoras 

Mercadante e Brandão (2009), no artigo, reforça-se que a questão do 

envelhecimento se tornou difícil de definir, embora seja possível considerá-lo um 

fenômeno biopsicossocial, sendo determinante a cultura em que o idoso está 

inserido, para que se definam as questões referentes ao bem-estar e à saúde. 

E é neste ambiente biopsicossocial que a educação se faz presente, na 

transmissão da cultura, servindo de base para refletir estratégias de sobrevivência. 

As autoras expõem que a responsabilidade de manter-se saudável não 

compete só ao idoso, contudo é também necessário contar com instituições e 

políticas públicas que viabilizem ações para tornar possível a satisfação plena nesse 

estágio da vida. 

 Vale lembrar, ainda, que a ciência presta auxílio para que as pessoas vivam 

mais tempo e já existem vários estudos que focalizam o autocuidado como uma 

forma de proporcionar o envelhecimento bem-sucedido. 

Por autocuidado a Secretaria de Atenção à Saúde define: 

 
Para melhorar a saúde é preciso pensar sobre seu estilo de vida 
atual e assumir hábitos saudáveis, que podem ser em relação à 
alimentação, à atividade física, ao lazer ou a outras mudanças que 
promovam o bem estar e evitem o aparecimento ou complicações de 
algumas doenças.[...] Isso é o autocuidado: olhar para si, observar e 
escolher ações e formas para cuidar da sua saúde.  
Para que as pessoas possam se cuidar é preciso que estejam 
motivadas e informadas.[...]Além disso, outros espaços, como a 
igreja, a escola, o clube, as associações e a Internet, auxiliam o 
autocuidado. O princípio fundamental do autocuidado é que você é o 
centro de qualquer mudança na sua vida e na sua saúde. Você é a 
pessoa que mais conhece sua própria situação, sabe o que precisa 
para se sentir bem, o que ajuda ou atrapalha os processos de 
mudanças.26 

 

 
Neste sentido, o autocuidado é proposto como algo próprio do indivíduo, o 

qual ele deve personalizar.  Por outro lado, a saúde não é algo que se deva 

perseguir, mas sendo algo inerente à vida, deve ser cultivada Pensando em um 

construto de saúde, o autocuidado está interligado a várias atitudes do 

                                                 
26

 Disponivel em http://dab.saude.gov.br/portaldab/autocuidado.php acessado 10 de Junho 2013. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/autocuidado.php
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comportamento, determinadas pela subjetividade e pelas  relações que o idoso 

estabelece socialmente. 

A autora salienta a criação de políticas públicas que ajam como suporte 

social, introduzindo de forma real e efetiva uma educação para o envelhecimento, 

para que a dignidade esteja presente em todas as fases da vida. 

Assim como já explicitado neste trabalho, o conceito das técnicas de cuidado 

de si e o da estética da existência, são condições e abrem possibilidades para a 

afirmação de uma maneira singular de se fazer sujeito na velhice, ou seja, para a 

criação de modos de existência e estilos de vida, formas e   atitudes de subjetivação. 

 

 

COLONIZAÇÃO TECNOLÒGICA DO CORPO/URBANO: E REMODELAGEM DA 

VIDA 

Beltrina Côrte e Edvaldo Souza Couto 

RESUMO:  

Este texto trata das relações do corpo e paisagem urbana,especilamente no diz 

respeito ás novas tecnologias. Parte-se da hipótese de que o vetor velocidade 

estrutura o mundo contemporâneo  e especificamente o culto ao corpo/cidade, 

lógica que se caracteriza por mudanças ultra-rápidas que são a base da 

organização cultural, social,política e econômica das sociedades. Sob o signo da 

rapidez promovem-se a recosntruçãoe a remodelagem das cidades, dos corpos e 

dos modos de vida. 

Palavras-chave: Corpo, cidade, cultura. 

 

 

 O artigo explora a questão do corpo que envelhece em relação à área urbana 

e que, em virtude  das tecnologias,  aumentam  as possibilidades de prolongamento 

da vida e, fazem com que um número maior de pessoas chegue a idades cada vez 

mais avançadas. 

Diante dessas novas informações tecnológicas, a nossa percepção é 

alterada, pela utilização de pequenos dispositivos que nos acompanham 

constantemente, acoplados aos corpos (celular, tablet etc.) estas tecnologias sendo 

um passaporte para modelos de vida. 
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Torna-se necessário para o indivíduo que envelhece, ampliar seus sentidos, 

adaptar seu corpo ao universo técnico que prima por velocidade, resistência, 

potência, dinamismo e precisão, tendo que se atualizar sempre, para viver na 

mega(c)idade. 

As novas tecnologias comunicacionais, explicam os autores do artigo,  

estabelecem novas formas de interação com os fatores ligados ao tempo, espaço 

urbano e  corpo. Este novo habitat sem fronteiras econômicas, étnicas, linguísticas, 

políticas e virtuais, pressupõe a reestruturação de novas formas de relacionamento e 

transmissão de cultura a distância. 

Quanto ao idoso que vive no espaço virtual da cidade perfeita, asséptica,  

sem cheiros dos corpos, sem poluição, sem violência e sem solidão da velhice, 

poderá ser eternamente jovem ou envelhecer sem medo nem angústia,  uma vez 

que não precisa sair de casa, porque dispõe de vários lugares no espaço 

cibernético: relacionamentos, visita a museus, shoppings, compras, turismo, cultivo à 

espiritualidade, através de igrejas virtuais. Livre da escravidão da materialidade, a 

cidade virtual questiona as velhas concepções de espaço, tempo, corpo, redefinindo 

questões da vida urbana, permanecendo mais volátil, acelerada, incerta, mas 

fragmentada.  

A essas propostas inovadoras, Beres (2002), acrescenta que a palavra de 

ordem na atualidade é ‘“reinvente” uma nova forma de ser, ou será fadado ao 

sinônimo de “ultrapassado’’, em um mundo que se apresenta diferente a cada dia. 

O mundo cibernético se mostra como uma nova proposta de estética tanto 

para o envelhecimento como para a existência. Fromm (1968), define  essa 

adaptação da vida como uma etapa de desenvolvimento criativo e engajamento 

social: “Viver envolve um trabalho, o processo de a gente se tornar aquilo que é 

potencialmente. Na arte de viver, o homem é simultaneamente o artista e o objeto de 

sua arte.” (p. 26) 

Há que se considerar que, ao mesmo tempo em que as formas de tecnologia 

aproximam e incluem, acabam também por distanciar os contatos físicos, 

provocando a falta de materialidade e afetividade das cenas cotidianas. Se 

refletirmos que fazer a maior parte das atividades sem sair de casa pode ser o 

triunfo do sedentarismo, por outro lado, pode ser o êxtase do corpo que se encontra 

impossibilitado de movimento físico. E aqueles que não estão integrados nesse 

espaço, serão tidos como excluídos da sociedade tecnológica. 
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Porém, é possível para o idoso equilibrar o que lhe for útil nesse espaço 

virtual, e o que não lhe for vantajoso, para procurar bons encontros. Como aponta 

Niquetti (2009) que os modos de vida estão na experimentação, não sendo fixos, 

determinados, prontos; a experiência do viver é um constante devir, atentos a fatos 

que nos surpreendem, nas conversas, imagens, mídias, família e educação. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

O tema deste trabalho foi definido tomando por base a observação da 

crescente ênfase que se tem dado à estética corporal e à prevenção do 

envelhecimento, e, a partir daí, surgiram questões relativas ao cuidado de si, como 

uma estética da existência e a arte de viver. 

Ao longo deste trabalho, expus como os temas ligados ao corpo, imagem e 

aparência vêm tomando uma proporção avassaladora, nas mídias, na TV, em 

publicidades,  nas academias de ginástica, na sociedade, na cultura, nas relações, 

na vida ! 

A princípio, supus que a Academia não estivesse tão propensa a aceitar a 

discussão de temas que se distanciassem do nível mais conceitual e intelectual 

como o que propus, mas, me lembrei da Profa Dra Maria Helena Concone, quando 

escreveu – “Se as nossas opções intelectuais ou acadêmicas se mantiverem apenas 

nesse nível, isoladas do cotidiano, serão opções de superfícies estéreis”. 

Compreendi, então, que a pesquisa acadêmica é um dos instrumentos essenciais de criação 

e que valoriza a educação e a ciência.  Assim, o tema que pretendia abordar veio ao 

encontro do que está acontecendo na atualidade, ou seja, o assunto Estética tem 

sido debatido, refletido em diversas áreas do conhecimento e exercido na prática, na 

contemporaneidade da cultura brasileira. 

Ao iniciar a pesquisa, fui me dando conta de que as dissertações do curso de 

Gerontologia da PUC/SP já vêm, gradativamente, problematizando a questão do 

cuidado do corpo e do “cuidado de si”, seja pelo viés da saúde, das cirurgias 

plásticas, autoimagem, temporalidade, moda, filosofia de vida, envelhecimento ativo 

ou qualidade de vida. 

Ao buscar elementos de forma sistemática sobre o tema, escolhi a Revista 

Kairós, publicação da PUCSP, que trata de assuntos do envelhecimento, 

constatando que este tema vem sendo problematizado por diversos autores de 

diferentes áreas do conhecimento, ao longo de  15 anos. 

Dos 16 artigos analisados, contando com 26 autores, 11 são da área da 

Psicologia, na qual se nota um interesse primordial em estudar tais comportamentos 

estéticos, que implicam no olhar do Outro, estando também atenta às manifestações 

culturais e à implicação na subjetividade dos indivíduos. 
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Merleau-Ponty já apontava para essa insistência dos psicólogos, na  busca 

por observar o fenômeno da consciência de nós mesmos, em relação ao outro. 

 

 

Não vivemos a principio na consciência de nós mesmos – nem 
mesmo, aliás, na consciência das coisas – mas na experiência do 
outro. Só sentimos que existimos depois de já ter entrado em contato 
com os outros, e nossa reflexão é sempre um retorno a nós mesmos 
que, aliás, deve muito à nossa frequentação do outro. (2004, p.48)  

 

 

Inicialmente dividi os assuntos em duas categorias: Estética do 

envelhecimento e Estética da Existência, mas, ao ler os artigos, observei que a 

maioria dos artigos se encaixava nas duas categorias, razão pela qual criei então, 

uma terceira categoria: Estética da Existência e do Envelhecimento. 

Ao analisar os artigos incluídos na terceira categoria,  percebi que os autores 

não separavam em seus artigos corpo/sujeito, mas abordavam o assunto de forma 

holística, considerando os aspectos de como o sujeito se apresenta socialmente e o 

que isso  interfere em suas impressões de ser ou não aceito socialmente. Ou seja, o 

corpo como passaporte para aceitação social. 

Quando a questão do “cuidado de si” foi problematizada pelos autores que 

incluí na categoria estética da existência, verifiquei que, na atualidade, tem-se 

exacerbado o cuidado relativo à saúde do corpo, de forma maciça, pelas ciências 

médicas, enfatizando primordialmente a prevenção das doenças e o investimento no 

corpo para alcançar a longevidade, deixando muitas vezes, de considerar o bem-

estar global do sujeito e de levar em conta a sua subjetividade. 

Assim afirma Niquetti (2009), em sua dissertação: Devir Velho: Um 

envelhecer para além dos modelos:  

 

 

Negar os processos da vida e a busca constante pelo saber médico 
tira a complexidade da existência, sua potência própria de criação de 
saúdes. É possível questionar se não estaríamos buscando remédios 
que, ao invés de curar, nos fazem adoecer, na medida em que nos 
tornam anestesiados para a vida. (p.41) 

 

Outras questões se destacam na forma de expressões “sociedade das 

imagens” e “sociedade do espetáculo”. Apontando para indivíduos autocentrados, 
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voltados quase exclusivamente para os seus próprios interesses, o sujeito de nossos 

dias padeceria de ausência de ideais, sendo arrastado em direção a um 

egocentrismo radical. Pacheco (2002).  

O que se nota é que, hoje, se instituiu um padrão escultural a ser atingido, e 

as especialidades médicas e cosméticas servem de via rápida para esse propósito. 

A aquisição de partes do corpo que vendem a ilusão do não envelhecimento 

denuncia um complexo movimento na cultura. Estamos nos referindo àqueles que 

Freud chamaria de “deuses de próteses”, denotando que, se, por acaso, lhes faltar 

algo no corpo, a ciência repõe: os hormônios, os seios, a tonicidade, os dentes, os 

cabelos, os joelhos, os lábios... Só não repõe a “falta” que possa existir na essência 

do indivíduo, no seu desejo, pois o seu desejo se funde no olhar do outro, de como 

gostaria de ser visto, conflitando com o viver de aparência. Conforme menciona Raul 

Pacheco :  

 

 

Boa parte dos problemas e sofrimentos relacionados àquilo que 
socialmente se construiu e se designa pelo nome velhice deriva da 
estigmatização, da marginalização, do preconceito, da sideração pela 
busca de sucesso individual e de corpos perfeitos e da incapacidade 
para suportar faltas, limitações e incompletude, da nossa cultura e 
sociedade. E essas questões exigem nossa atenta consideração, se 
pretendemos desenvolver modos criativos e inovadores de 
abordagem deste fenômeno. (2002, p.88) 

 

 

Quando o idoso deixar de se comparar à beleza da juventude, (padrão social 

ditatorial) ou deixar de  buscar a  inserção social somente pelo corpo, entrando em 

uma disputa desigual com o “modelo jovem”, ou ainda,  deixando de experimentar a 

beleza do “cuidado de si” dessa fase, poderá  viver em sua completude,  com toda a 

sua potência. Conforme ensina Nóbrega (2000,p.59): “O uso que o ser humano faz 

do seu corpo ultrapassa o nível biológico, o nível dos instintos, ele cria um mundo 

simbólico, de significações”.  

Não é uma questão de negar Cronos, (tempo cronológico), mas se aproveitar 

ao máximo de Kairós (o tempo oportuno): viver com temperança, com equilíbrio, seja 

nas relações sociais, cuidando da saúde, do bem-estar mental, tendo projetos de 
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vida que transcendem, que trazem harmonia aos gestos simples da vida... 

simplesmente interrogar e realizar o seu desejo de forma ética 27 

Bianchi nos chama atenção para a dinâmica do processo de envelhecimento, 

afirmando que a passagem do tempo está presente em todas as faixas etárias. 

   

 

Envelhecer não é, portanto, em caso algum, seguir um caminho já 
traçado, mas pelo contrário, construir este caminho. Antes de tudo, 
envelhecer não é o “problema” específico de uma faixa etária, 
envelhecer diz respeito a todas as idades. (1993, p. xiv) 

 

 

Assim também destaca Pedro Paulo Monteiro em seu artigo – “Somos velhos 

porque o tempo não pára”: 

 

Viver a velhice é o mesmo que viver a adolescência, infância, ou 
qualquer outra etapa da vida, sem qualquer diferença. Pense na sua 
infância e me diga qual a relação da pessoa daquela época e a 
pessoa de agora. Pouco mudou. Quando fazemos uma reflexão 
profunda sobre o caminho percorrido, verificamos que nossa 
essência é imutável, os acontecimentos da vida só nos dão o recheio 
para saborearmos a existência de modo a nos satisfazer, ou não. 
Tudo é confeito. Porém, isso é só um ponto de vista ou a vista de um 
ponto. Cabe ao sujeito decidir o que quer.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 A temperança (em latim: temperantia) é uma das virtudes ditas universais, uma das quais 

propostas pelo cristianismo. Temperança significa equilibrar, colocar sob limites, "moderar a atração 

dos prazeres, assegurar o domínio da vontade sobre os instintos e proporcionar o equilíbrio no uso 

dos bens criados". 

28
 Disponível em http://pedropaulomonteiro.com/capitulo1.pdf acessado em 06 de Junho de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Virtude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vontade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instinto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio
http://pedropaulomonteiro.com/capitulo1.pdf
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