
Nas últimas décadas veio à tona uma questão relativa ao status 
do idoso que remetia aos seguintes questionamentos: – há um 
acréscimo na vida média das pessoas: como este novo extrato 
da população está agindo a partir desta realidade? – Além da 
questão temporal, há outra, de espaço, que vem junto: como 
utilizar este “locus” até então desconhecido? Partindo destas 
indagações, toda uma geração de profissionais da área da saúde, 
de ciências sociais e outras, tem se debruçado sobre o assunto e 
buscado propostas  visando balizar as ações daqueles inseridos 
neste contexto.1
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APRESENTAÇÃO
Quando a longevidade começou a se fazer mais presente, provavelmente de 

duas décadas para cá, instalou–se como que uma estupefação frente ao ainda 
não vivido: os “velhinhos” passaram a se sentir mais “dispostos” a ações criativas, 
laborativas, ao contrário da imagem reservada a eles até então: de um grupo que 
deveria se assentar com o já realizado, recolhendo–se ao seu tricô, assistência 
aos netos, ou, quando muito, ao joguinho de dominó com seus pares.

Não que isto passasse a ser dispensável, mas passou haver a sensação de 
“quero mais” ou de “posso mais”, o que foi estranho não só aos protagonistas 
como a seu entorno. Este trabalho pretende trazer um panorama do ocorrido 
no período, e do que parecem ser os caminhos já encontrados por estes que, de 
“velhinhos outsiders”, estão passando a agentes de seu meio.

GERONTOLOGIA 2011
Em entrevista à revista Ciência Hoje, da SBPC, edição de dezembro de 2010, o 

físico alemão Peter Grümberg (71 anos), Nobel de Física de 2007, responde assim 
à pergunta do repórter sobre o que é ser um “magnetista reentrante” :

“Inventei este termo há algum tempo. Magnetismo reentrante é quando o 
magnetismo desaparece em determinado valor de algum fator, como pressão e 
temperatura, mas depois retorna. No meu caso, o fator relevante foi a idade, 
pois quando ganhei o Nobel, três anos após minha aposentadoria, meu insti-
tuto me ofereceu um novo cargo. Estou muito feliz com esse posto, mas tudo 
tem seu limite e não sei quanto tempo poderei continuar – tenho Parkinson. 
Curiosamente, apesar do tremor nas mãos causado pela doença, não tenho difi-
culdade em tocar meu violão–harpa, e isso me deixa muito feliz”.

Esta declaração do cientista alemão é uma boa mostra do espírito dos… 
(qual seria o termo certo?) idosos (?) sobre sua condição hoje, em 2011, frente 
à sociedade: há um espaço para ser preenchido por esta faixa de pessoas que 
já passaram dos 60, 70, …, mas que ainda sentem que estão aptas a contribuir 
com sua experiência, seus conhecimentos. Independentemente de já terem se 
“aposentado”, mas isto é um assunto para daqui a pouco.

Esta é uma realidade nova, surgida com a cada vez mais experimentada 
longevidade entre os povos por estas bandas do mundo. E esta “prorrogação”, 
esticada, tempo adicional, seja lá como se refira a ela, tem a ver com os avanços 
da ciência, em especial daqueles aplicados à saúde.

Em meados da década de 1990, havia como que uma estupefação frente a 
esta realidade que ia se apresentando. Em uma atividade de Grupo Terapêutico 
de idosos, uma senhora, por volta dos 70 anos, recém “aposentada” de sua função 
de secretária do principal executivo de uma grande instituição, trazia a seguinte 
queixa: “Meus filhos querem que eu fique cuidando dos filhos deles, mas o que 
quero é sair com eles. E eles não percebem isto.” Era o espaço/tempo já reivindicado 
por aquela senhora, mas ainda não reconhecido pelo seu entorno, pela sociedade.

A PESSOA IDOSA NÃO EXISTE!
Mas, que espaço é esse?
A frase acima é título de um livro do psicanalista francês Jack Messy e nos 

remete a uma realidade contundente: o velho é o outro; ninguém quer envelhe-
cer, pois ninguém quer estar perto do fim da vida:

“Ninguém quer a morte, só saúde e sorte!” diz a música do Gonzaguinha.
Assim, é como se ninguém quisesse assumir este papel, este espaço, o do 

velho, do ancião. Nem mesmo os que já vivem esta condição, e que, até não 
muito tempo atrás, pareciam aceitar tal situação.

Mas de onde vem este sentimento?
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Em sociedades mais primitivas, indígenas em especial, o mais velho, o ancião, 
tinha uma posição de destaque. Qualquer decisão que a comunidade precisasse 
tomar, ouvia–se o Conselho de Anciãos. Eram os anciãos que ensinavam os mais 
novos, e em função disso havia um culto à experiência destas pessoas. Mesmo 
na Europa antiga, em muitos países o conselho de anciãos representava a auto-
ridade constituída, como podemos ver em relatos de livros diversos.

Como isto se perdeu? Para não ir muito longe, pode–se olhar para o momen-
to do final da Segunda Grande Guerra, fins dos anos 40 e início dos anos 50 
do século passado. Havia toda um aparato de produção que foi criado para o 
esforço de guerra que naquele momento perdia sua aplicação: o que fazer com 
toda aquela capacidade produtiva instalada? A resposta foi o desenvolvimento 
de toda uma ideologia de consumo, onde foram oferecidos bens, produtos e 
serviços, frutos do conhecimento tecnológico que visou o poderio bélico das 
nações. E, mais que isso, para manter a cadeia de produção ativa, o Marketing 
introduziu o espírito do descartável, do que deve ser substituído:

“Você já tem uma televisão em casa, igual a de seu vizinho? E uma batedeira 
de bolo elétrica?”, provocavam os anúncios dos anos 50 e 60. Ou, mais para frente:

“Você ainda tem um carro do modelo antigo? Quer parecer ultrapassado 
frente aos seus amigos?”

Nada mais seria como antes! Tudo o que “ficava velho” precisaria ser substi-
tuído, reposto, descartado.

Neste contexto, as pessoas mais velhas foram sendo relegadas a um segundo 
plano, passaram a ser vistas também como descartáveis, como precisando ser 
substituídas.

No final dos anos 90, do século passado, houve um momento em que esta 
tendência pareceu ter chegado a seu auge. Eram os tempos da popularização do 
computadores pessoais e da afirmação da Internet. Corria a ideia de que quem 
não adequasse seu negócio ao comércio eletrônico, ficaria fora do mercado. Foi 
o tempo das empresas “.com”, comandadas por adultos jovens, muito jovens, 
muitas vezes praticamente adolescentes; outras, geniozinhos dos softwares, que 
da noite para o dia traziam à luz serviços e produtos revolucionários , e numa 
velocidade estonteante.

Este movimento foi “aproveitado” por especuladores das bolsas de valores, 
que fizerem estas pequenas empresas se transformarem instantaneamente em 
“blue chips”, papéis cobiçados, por espelharem uma tendência aparentemente 
irreversível naquele momento. Mas, para além da geração de ideias daqueles 
novos executivos de jeans e espinhas no rosto, como todo empreendimento, as 
“.com” também precisaram se adequar às leis de mercado, às normas de admi-
nistração, aos embates da concorrência, e aí o barco começou a fazer água. Foi 
a grande queda da Nasdaq, bolsa americana especializada em empresas de alta 
tecnologia.

E foi neste momento que a natureza fez seus ajustes, pois para salvar estes 
negócios foram chamados os mais velhos, aqueles já um pouco, ou muito, grisalhos, 
que com sua experiência puderam dar uma nova orientação aos acontecimentos.

A esta altura, aquela mesma tecnologia usada para criar as televisões, ele-
trodomésticos e outras facilidades para o cotidiano, também tinha se estendido 
para a campo da saúde, e tempo de vida médio ia se ampliando cada vez mais. 
Em poucas décadas pulou de 50 para 60 e daí para os atuais 70 e tantos já 
atingidos. E aí, a seguinte realidade: há uma “nova” parcela de população, ativa, 
que continua produtiva, com poder aquisitivo, que quer ocupar seu lugar na 
sociedade. Qual lugar é este?

Para a visão corrente esta “nova” pessoa já tinha um lugar definido: em casa, 
disponível para cuidar dos netos, para tricotar, enfim, para sair de cena e deixar 
espaço para os que chegavam.

Mas não dava mais para ir para casa. Não da maneira de até então, para 
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assumir o chinelo, o pijama, a aposentadoria.
Passou a se perceber que as pessoas se aposentavam de suas funções laborativas 

que tinham até então, MAS NÃO DA VIDA! Passavam a ter consciência e usufruir 
de um direito conquistado, como será visto mais adiante. Em nenhum lugar des-
tes contratos estas pessoas assumiram que com este direito conquistado abririam 
mão de sua capacidade criativa, de sua capacidade mental, de sua condição de 
cidadãos. A “ficha caiu”. E estes “novos” cidadãos passaram a ocupar o lugar que 
lhes cabia, mesmo que não designado até então. Tomaram posse, se apropriaram.

Do que estamos falando? Então vamos lá:
Nos Estados Unidos, há algum tempo, grupos de idosos “aposentados”, passa-

ram a migrar para lugares com melhor qualidade de vida, centros urbanos mais 
calmos, mais saudáveis. E em alguns casos passaram a ser maioria na população 
local, a ponto de assumirem o poder político, direta ou indiretamente, chegando 
mesmo a mudar posturas locais e passando a destinar recursos para seu bene-
fício, em detrimento de outras camadas da população, como as crianças, por 
exemplo, gerando questionamentos e embates inevitáveis.

Estes mesmos “velhinhos” ianques, são donos, através de grupos de inves-
timentos, de inúmeras corporações, algumas multinacionais, tendo assim se 
constituído num poder de pressão nacional cada vez mais significativo.

Aqui no Brasil, nos anos 1990, vimos um movimento, guardadas as devidas 
proporções, bastante significativo: Com a criação do Funrural e a concessão de 
aposentadorias a todos os trabalhadores do campo, mesmo aqueles que nunca 
tinham contribuído para o Sistema Previdenciário, criou–se, em especial no 
interior do Nordeste, uma classe de “novos ricos”, que com um salário mínimo, 
na maioria dos casos, passaram a ser cabeças de família, sustentando os filhos e 
netos e se tornando desta forma a força consumidora propulsora do atividade 
econômica de muitos municípios. Chega–se à situação de determinados pontos 
comerciais terem seu pico de movimento no início do mês, quando estes “abo-
nados” recebem seus benefícios.

E qual o tamanho desta nova classe social?
O censo de 2000 mostrou que as pessoas com 60 anos ou mais eram algo em 

torno de 14,5 milhões, ou 8,6% do total da população. Pouco?
Estudo da empresa de cartões de crédito Credicard (Terceira Idade movimen-

ta R$ 13,6 bilhões no cartão – texto presente na seção Canal Executivo Uol, em 
15/06/06), mostrava que em 2006 este número chegaria a 10,1% da população 
total e a chamada PEA – População Economicamente Ativa – em 2004, já era 
de 30,5% do total. 

Bastante, não?
Esta mesma pesquisa revela a força que este segmento vem tomando:
“Além de crescer e ganhar importância, a população de mais de 60 anos tem 

esticado a sua vida economicamente ativa, trabalhando até mais tarde, sendo 
cada vez mais responsável pelos seus lares. Em 2004, 20% do total da população 
responsável pela manutenção da casa tinham 60 anos ou mais, o que representa, 
em números absolutos, 11,6 milhões de pessoas. O rendimento médio dessa faixa 
é superior ao dos jovens. O número de responsáveis econômicos pela manutenção 
da casa passou de 48 milhões de pessoas, em 2000, para 56 milhões, em 2004”.

Outro aspecto apontado: “… em 2005, as pessoas com mais de 60 anos tive-
ram uma transação média (com cartão) de R$ 103,00 … contra uma transação 
média de R$ 79,00 das pessoas com até 59 anos.”

E o que estas pessoas compram? Diz a pesquisa: “… a faixa etária com mais 
de 60 anos respondeu que costuma concentrar 26% de suas compras com car-
tão em alimentação, 13% em turismo e entretenimento e 10% em saúde. … aos 
portadores com até 59 anos, … costumam realizar … 24% de suas despesas com 
alimentação, 11% com turismo e entretenimento e 6% com saúde.”
E qual a tendência deste segmento: “Segundo estimativas, a população brasileira 
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crescerá 2,8% em dois anos (2004 e 2006), fechando 2006 com 186,8 milhões 
de pessoas. Já a população com mais de 60 anos crescerá acima dessa média: 
6,6% no mesmo período.”

Ou seja, contrariando o título do início deste capítulo, A PESSOA IDOSA 
EXISTE!, é ativa, consome, trabalha, enfim, ocupou um lugar ainda inexistente 
no espaço social. Quer, e muitas vezes, exige, ser vista, considerada, respeitada, 
se não pela experiência de vida como no tempo dos Conselhos de Anciãos, mas 
também e principalmente pelo que hoje já representa, uma força social, econô-
mica, política e consciente de seu poder.

OS QUATRO “F’S”
E este “locus” assumido é diferente também daquele destinado aos que estão 

entrando no mercado de trabalho, receio de muitos quando este processo foi se 
tornando mais visível. É um local compatível com estes “reentrantes’, de quem 
já realizou ou está realizando o ponto de inflexão na curva de sua jornada, de 
quem, em linguagem junguiana, está confrontando, ou já passou, pela metanoia, 
“metade da vida”, momento a partir do qual pode–se optar pela forma de viver, 
com consciência, com percepção do que se está escolhendo. É a troca do “deixa 
a vida me levar”, pelo “agora é comigo”! É o tempo que “apesar do tremor nas 
mãos causado pela doença, não tenho dificuldade em tocar meu violão–harpa, 
e isso me deixa muito feliz”. Eis aí o “pulo do gato”: “… Deixa–me muito feliz”!”.

Esta “tomada de consciência” deve dar sequência a um certo “contrato” que 
a sociedade nos apresenta, veladamente – sem aviso ou convocação, pode–se 
dizer, até mesmo sem nosso conhecimento – ou de acordo, quando, adultos 
jovens, nos apresentamos para assumir o posto de cidadãos participantes, já 
saídos da adolescência (vá lá, quase saídos!). São os 4 F’s: Família (formação de 
uma), Filhos (se não tê–los, como sabê–los – Vinicius), Formação (profissional e/
ou acadêmica + carreira) e Finanças (Patrimônio). Tudo isto é buscado, persegui-
do, almejado, quase sempre, inconscientemente, dá quase para dizer instintiva-
mente, como algo que já vem marcado no DNA.

Mas neste “2º Tempo”, se já assumido o “agora é comigo”, pode o senescente 
(tá lá no Houaiss: [aquele] que vai envelhecendo…) escolher um novo (ou reno-
vado) trajeto. Pode sair de afirmações, tão repetidas, como “desperdicei minha 
vida” (proferidas até por “idosos’ de 40 anos ou menos). Como “desperdiçou a 
vida”, se há o potencial de uma nova etapa igual, maior, e, mesmo se menor, 
possível de ser encarada com mais qualidade?

Como na metáfora da jornada diária do sol, proposta pelo Jung, após a 
manhã de preparação, ao atingir o Zênite há que se perceber que esta parte da 
missão já está cumprida e que um novo período se apresenta, a ser vivido de 
forma diversa.

É a possibilidade de se ter “um novo cargo”, como ocorreu com o Dr. Peter 
lá do premio Nobel. É o “magnetismo reentrante”, o que foi, mas retorna (de 
roupagem nova). 

“NINGUÉM SE APOSENTA DA VIDA!”
OU “EXISTE VIDA ATIVA APÓS A APOSENTADORIA”

Voltando ao se “aposentar”, estes novos/velhos cidadãos, têm tido a oportu-
nidade de passar a receber os proventos de alguma forma de investimento feito 
durante a vida (participação num sistema oficial de previdência, tipo INSS, apli-
cação em bens móveis ou imóveis, ações etc), o que lhe confere o justo retorno 
de uma inversão feita ao longo de muitos anos (25, 30, 35,…). Mas isto não tem 
significado, para muitos, aquele “aposentar” como se concebia até a poucos 
anos: estancar todo atividade produtiva, melhor, criativa, passando aí, sim, a se 



dedicar, exclusivamente, por exemplo, a tomar conta dos netos (desde militares 
de alta patente na reserva, passando por ex–executivos/as, ex–secretárias de 
alto escalão, e ex uma porção de coisas) ou a “dividir os deveres da casa com a 
patroa” (e quantas não davam graças a Deus quando aparecia uma reunião com 
antigos parceiros, tirando–os de casa), etc., etc.. Este novo status tem propicia-
do experiências grandiosas, como a do cientista Peter Grümberg, e outras mais 
terrenas, que vão desde escrever um livro, fazer aquele curso (universitário, tec-
nológico, supletivo, de arte) tão sonhado e nunca realizado, as viagens sempre 
adiadas, a atividade sempre postergada.

Enfim, “NINGUÉM SE APOSENTA DA VIDA!”. Não nos tempos atuais, em que a 
“metanoia”, o ponto de inflexão, pode ocorrer numa idade de onde se visualiza 
um período de tempo significativo pela frente. Nestes tempos quando a vida 
média de um brasileiro da região sudeste já passa do 70 anos e onde o número 
de centenários há tempos já é maior que a dezena de milhar (Niemeyer, o Oscar, 
à frente, declarando que não sabe o que fazer com o tanto de novas ideias que 
todo dia se lhe apresentam).

Como nos casos pinçados na matéria de Emílio Santana para o jornal “O 
Estado de São Paulo” de 24/02/2066, seção Vida &, sob o título “Empresas orien-
tam ex–funcionários a engajar–se em atividades e driblar depressão”:

“Dois anos antes de se aposentar, Edson Campos conheceu um programa de 
preparação para a aposentadoria. Funcionário da mesma empresa por 36 anos, 
a perspectiva da aposentadoria e da ociosidade o incomodava – mas ele não 
sabia o que fazer.

A resposta veio aos poucos. Enquanto participava de palestras de motivação, 
passou a considerar a possibilidade de investir seu tempo e dinheiro em uma 
pequena empresa de materiais de limpeza. “O programa me despertou para a 
importância de ter um leque de atividades”, conta.

Um dia depois de sua aposentadoria, Campos já estava à procura de uma 
sede para o empreendimento. Não chegou a ficar nem um mês sem trabalhar, e a 
Medem Delivery (iniciais dos nomes de seus filhos e mulher) já estava funcionando.

Em uma casa alugada a dois quarteirões de onde mora, trabalha ao lado de 
seu filho Marco Aurélio Campos. “Montei essa empresa para meu desenvolvi-
mento e de meu filho”, diz. “Mas não é um passatempo, tenho metas rígidas: 
neste ano, quero crescer 20%.”

SÓ TELEVISÃO, CANSA
Um número cada vez maior de empresas vêm adotando estratégias de pre-

paração para a aposentadoria e pós–carreira. Em algumas delas isso já está con-
solidado – e seus funcionários, acostumados com a ideia. O Itaú, por exemplo, 
implantou em 2005 um programa voltado à aposentadoria de seus empregados, 
o “3ª Fase da Vida – Um Bom Início”, no qual o funcionário participa de um 
encontro por mês e discute temas relacionados à nutrição, saúde, atividade inte-
lectual, lazer e planejamento financeiro. “O colaborador passa a ter a opção do 
planejamento de sua nova vida, ainda com tempo de mudar seus hábitos e seu 
modo de pensar a respeito do assunto”, diz Fernando Perez, diretor de Recursos 
Humanos do banco.

Cecília Cibella Shibuya, assistente social, e vice–presidente da Associação 
Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), apoia o crescente interesse das empresas 
e funcionários pela preparação para aposentadoria. Ela destaca a importância de 
iniciativas como essas para o trabalhador. “Essa história de se aposentar e ficar 
em casa vendo televisão dura pouco, depois sempre vem a depressão”, diz.

Durante as palestras é comum Cecília abordar temas como relação familiar, 
motivação profissional e projeto de vida. “As pessoas se aposentam ainda novas, 
com uma expectativa de vida grande pela frente”, diz. A assistente social destaca 
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a importância dos empregadores nesse processo. “A empresa deve ser socialmen-
te responsável, e o programa de aposentadoria deve estar contido nisso.”

NA TRILHA
Engenheiro de uma multinacional durante 32 anos, Antônio Carlos Quaglio 

se aposentou no início de 2001. À época, com 59 anos, ficou um ano sem traba-
lhar tentando se acostumar à nova vida, sem a pressão a que estava acostumado. 
No entanto, um dia a própria empresa convidou Quaglio para ser monitor da 
uma trilha ecológica que mantém no terreno de uma de suas unidades.

Pedro Herr, diretor de comunicação da empresa e responsável pelo projeto, 
conta como foi sua elaboração. “Vinte ex–funcionários aceitaram a proposta”, 
conta. “Não pela remuneração, mas pelo prazer da atividade em si.” Quaglio não 
hesitou. Além de prestar consultoria, ao menos uma vez por mês o aposentado 
guia uma turma de alunos pela trilha ecológica da empresa.”

Existe vida ativa após a aposentadoria!!!

“DÁ LABUTA? TÔ FORA!” E A ENVELHESCÊNCIA
Este é o novo cidadão, a quem ainda não se conseguiu designar uma clas-

sificação satisfatória à faixa de população em que se encaixa. Terceira–idade, 
Melhor–Idade, ou mesmo “Indigna–Idade” no dizer jocoso de João Ubaldo 
Ribeiro, em uma de suas muitas crônicas ambientadas em sua cidade natal, 
Itaparica (ele também já entrado nos anos, sendo “humilhado” – palavras dele 
mesmo – quando é deixado para trás por qualquer um, nas caminhadas no 
calçadão de Copacabana, inclusive a velhinha de bengala, mas permanente em 
suas atividades de cronista, escritor e jornalista, graças a Deus, para os que se 
deleitam com seus escritos).

Aliás, do mesmo João Ubaldo, e na mesma crônica (Perspectivas para as 
férias, O Estado de São Paulo, 9/01/2011, página D4), dialogo com “Vavá Maior”, 
ex–peixeiro, que, “ ..completado o tempo mínimo, requereu aposentadoria, .. e 
agora se dedica a não fazer nada” : “… minha filosofia não é não fazer nada, isso 
é intriga dos invejosos, minha filosofia é sem labuta e sem aporrinhação. … É o 
meu lema filosófico. Cada coisa que aparece para eu fazer, eu examino e faço duas 
perguntas. Dá labuta? Dá aporrinhação? Deu labuta ou deu aporrinhação, não é 
comigo, estou aposentado. Quem quiser que vá labutar e se aporrinhar, eu não.”

Sem dúvida excelente forma de nomear o que o sociólogo italiano Domenico 
de Masi chamou de “ócio criativo”, referindo–se ao tempo que, supostamente, as 
pessoas passariam ter com as novas tecnologias de automação/informatização 
assumindo as tarefas rotineiras em suas atividades profissionais, e que, no pós–
metanoia é o espaço/tempo citado e que passa a ser opção disponível a qualquer 
um que resolva dele se apropriar.

O também cronista (hoje bissexto) e escritor Mário Prata via a questão por um 
ângulo próprio na crônica “A envelhescência”, de abril de 1993. Dizia ele então: 
“… A envelhescência é a preparação para entrar na velhice, assim como a ado-
lescência é a preparação para entrar na maturidade. Engana–se quem acha que 
o homem adulto fica velho de repente, assim da noite para o dia. Não. Antes, a 
envelhescência. … já notou como ela é parecida com a adolescência?… Ninguém 
entende os adolescentes… Ninguém entende os envelhescentes… ambos são 
irritadiços… Os adolescentes não entendem os adultos e acham que ninguém 
os entende. … Nós, envelhescentes, também não entendemos eles. ‘Ninguém me 
entende’ é uma frase típica da envelhescência… O adolescente faz de tudo para 
aprender a fumar. O envelhescente pagaria qualquer preço para deixar o vício. 
Ambos bebem escondido. … a envelhescência vai dos 45 aos 60. Depois sim, virá 
a velhice, que nada mais é que a maturidade do envelhescente. Daqui a alguns 
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anos, quando insistirmos em não sair da envelhescência para entrar na velhice, 
vão dizer: ‘ é um eterno envelhescente!’ Que bom.”

O que o Prata “vaticinou” lá, no já longínquo ’93, é o que hoje se torna cada vez 
mais comum: querer ser envelhescente, mais, querer permanecer envelhescente, 
tido aqui como sinônimo do se apropriar de seu cotidiano nesse momento da vida. 

E um boa opção de paradigma de forma de viver, para esta fase, pode ser 
colhida na letra da música “O que é o que é ?” do Gonzaguinha (Luiz Gonzaga Jr.):

O QUE É O QUE É?

AFINAL, DE QUE TEMPO SE ESTÁ FALANDO?
Na palestra “NÃO SOMOS CRONOS, SOMOS KAIRÓS”, proferida em março 

de 1991, o Prof. Joel Martins , fenomenólogo, filósofo – que chegou a reitor da 
PUC–SP – “trocava passes” sobre esta questão: “… Kairós como o momento em 
que a eternidade toca o tempo, ou seja, o tempo vivido. … Cronos… o tempo 
cronológico, diferente do tempo vivido”.

E continua mais à frente: “Importante saber que não sou Kronos, isto é, um 
tempo delimitado por mensurações…É importante saber que somos Kairós, isto 
é, um tempo vivido numa determinação consciente e efetiva de nossa existência. 
Uma consciência que é tempo e que indica novas direções.”

Esse é o tempo: o da consciência. E para aqueles que passaram dos 50,60,…, 
da percepção que a longevidade ora propiciada deve ser usufruída sem que 

Eu fico 
Com a pureza 
Da resposta das crianças 
É a vida, é bonita 
E é bonita…
Viver! 
E não ter a vergonha 
De ser feliz 
Cantar e cantar e cantar 
A beleza de ser 
Um eterno aprendiz…
Ah meu Deus! 
Eu sei, eu sei 
Que a vida devia ser 
Bem melhor e será 
Mas isso não impede 
Que eu repita 
É bonita, é bonita 
E é bonita…
E a vida! 
E a vida o que é? 
Diga lá, meu irmão 
Ela é a batida 
De um coração 
Ela é uma doce ilusão 
Hê! Hô!…
E a vida 
Ela é maravilha 
Ou é sofrimento? 
Ela é alegria 
Ou lamento? 

O que é? O que é? 
Meu irmão…
Há quem fale 
Que a vida da gente 
É um nada no mundo 
É uma gota, é um tempo 
Que nem dá um segundo…
Há quem fale 
Que é um divino 
Mistério profundo 
É o sopro do criador 
Numa atitude repleta de amor…
Você diz que é luxo e prazer 
Ele diz que a vida é viver 
Ela diz que melhor é morrer 
Pois amada não é 
E o verbo é sofrer…
Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé 
Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder, ou quiser…
Sempre desejada 
Por mais que esteja errada 
Ninguém quer a morte 
Só saúde e sorte…
E a pergunta roda 
E a cabeça agita 
Eu fico com a pureza 
Da resposta das crianças 
É a vida, é bonita 
E é bonita…”
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seja “delimitada por mensurações”, mas sim para ser vivida “numa determina-
ção consciente e efetiva de nossa existência… que é tempo e que indica novas 
direções”.

Para que “velhice” possa ser entendida, também, como um período de avan-
ços, de conquistas e não só como uma espera do inevitável, que assim continu-
ará sendo.

Para que “ … apesar do tremor nas mãos causado pela doença [Parkinson], 
não tenho dificuldade em tocar meu violão–harpa, e isso me deixa feliz!”, o que 
não é só para um prêmio Nobel.

Como coloca o brasileiro Newton da Costa, 81 anos, “Engenheiro por for-
mação, matemático por talento e lógico por amor”, como é apresentado em 
entrevista à revista Ciência Hoje, edição de novembro de 2010 em algumas de 
suas respostas:

“Pergunta: Como é sua rotina hoje?
Newton: minha rotina é me divertir, escrever. Continuo trabalhando feito 

louco. Essa é minha maior diversão.
Planos para o futuro?
Sim, trabalhar. Se bem que, na verdade, nunca trabalhei, sabe? Adoro o que 

faço e pagaria para dar aula. Gosto de judiar dos alunos (risos). Minha ideia é 
continuar ensinando. A não ser que me toquem daqui [Universidade Federal de 
Santa Catarina]. Enquanto me suportarem, vou ficando.

Mas não vão te mandar embora…
Se isso acontecer, talvez acabe indo trabalhar com os psicanalistas ….”
Um tanto o quanto “Vavá Maior” não? “… sem aporrinhação”
E mais à frente:
“Aos 81 anos, o senhor aparenta saúde de ferro!
É, vai–se indo. Fiz operação de catarata outro dia. Estou enxergando melhor, 

agora tenho visão de raios–X (risos). Mas é aquela história: daqui a pouco vão 
querer tirar uma unha aqui, outra ali, um reajuste aqui, outro acolá, depois tira 
algo mais… E por aí vai. Vou acabar virando uma espécie de ciborgue.” É a tal 
da LONGEVIDADE!!!

Só para esclarecer, Newton da Costa não é premio Nobel, ainda! Foi o criador 
da “Lógica Paraconsistente”: “Segundo a lógica clássica, uma sentença e sua 
negação jamais podem ser verdadeiras. Este é o princípio da não contradição. 
… Tal princípio reinou desde da Antiguidade e só foi questionado na década de 
1960,… mas foi Newton da Costa quem mais se destacou nessa empreitada. …” 
diz o texto de introdução à entrevista.

Mas, voltando à entrevista:
“Como o senhor explica o que é lógica paraconsistente para uma pessoa 

comum?
Brincando, diria que é a lógica feminina. A lógica clássica é do homem, 

sério, sisudo. Ou é ‘sim’ ou é ‘não’… é uma lógica que flexibiliza a lógica clás-
sica em certos aspectos.” Parece um tanto eisnteiniano, junguiano, século XI, 
Longevidade, não? (E.T.: com sua “Lógica paraconsistente”, Newton, o da Costa, 
contestou um tal de Aristóteles!)

Esta é a nova realidade, que vai se desenrolando na esteira desta era de 
Aquários.

E quem viver, certamente muito, verá!
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Notas

1. "Envelhecimento ou Longevidade" é o título do livro de Elizabeth Frohlich Mercadante e Vera Maria 
Antonieta T. Brandão. Paulus Editora, 2009.


