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Introdução 

     Os estudos voltados à velhice ganham cada vez mais corpo, com o tema se destacando na 

segunda metade do século XX com maior intensidade em diversas áreas, a exemplo da 

Gerontologia.  A Sociologia também se ocupa da temática ao traçar mudanças significativas 

pelas quais a velhice vem passando. 

     Os números justificam e alimentam essa mudança de paradigma. No Brasil, dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), colhidos no último censo realizado 

apontam que o número de idosos, categoria definida pelo órgão federal como aqueles com 

sessenta anos ou mais, já correspondem a 11% da população total. Nos dados levantados em 

1991, eles somavam 7,9% do total (BRASIL, 2010). Ainda segundo o IBGE, de 1980 a 2000, 

o aumento de expectativa de vida da população foi de cinco anos e meio, em ambos os sexos. 

Em consonância com esses números, há uma previsão de aumento percentual da população de 

velhos de 2000 a 2025 em torno de 15%, ou seja, uma perspectiva que essa parcel 

populacional chegue a 32 milhões de pessoas. 

     À nível global, a ONU divulgava em 2007 uma pesquisa que apontava os seguintes 

números: seguindo a projeção de envelhecimento da população no ritmo atual, no ano de 

2050, as pessoas com mais de 60 anos representarão 32% da população mundial, triplicando 

dos 705 milhões atuais para quase dois bilhões. As projeções indicam um significativo 

aumento do número de idosos, em todo o mundo. A Europa deverá ter 35% de sua população 

idosa; a América do Norte, 27%; a África, 10%; a América Latina, 24%, enquanto a 

população infantil deve diminuir um terço, chegando a 19% nos países em desenvolvimento e 

a 16% nos chamados países desenvolvidos. (CORREA, 2009). 

     Como a estatísticas evidenciam, a pirâmide etária do mundo passa por uma significativa 

transformação, refletindo uma tendência consolidada, qual seja, do envelhecimento 

populacional. Esse fenômeno levanta questões de grande importância, a exemplo: o debate 

sobre políticas sociais mais efetivas voltadas para os idosos; a necessidade de uma 
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especialização maior da saúde pública para as demandas próprias dessa faixa de idade; a 

reinserção dos idosos nos espaços sociais desempenhando papéis mais ativos, em contraponto 

à ‘invisibilidade’ social na qual viveram por tanto tempo. 

     Discursos e campos de estudo, como a Gerontologia, foram surgindo de modo a fomentar 

e compreender a dinâmica do envelhecimento, como aponta Anne Karpf (2015), que destaca a 

necessidade de desassociar a noção da velhice em si do processo de envelhecimento, que 

atravessa nossa existência. Ao assumir essa consciência, percebemos que a mudança de 

atitude em relação à qualidade de vida cabe desde jovem, e não apenas com o aparecimento 

dos primeiros fios de cabelo brancos e as rugas na face. 

     Negar a velhice é uma entre tantas tendências que surgem reinventando esse momento da 

vida, buscando subterfúgios narrativos que quebrem a lógica do envelhecimento apontado 

pelo outro, uma percepção definida por Simone de Beauvoir no seu trabalho A Velhice, 

publicado em 1970, e a que Karpf (2015) se refere como envelhecimento pela cultura. Debert 

(2004) lembra que a tendência contemporânea é rever os estereótipos associados ao 

envelhecimento, substituindo a ideia de perda pela de nova oportunidade para conquistas e 

realizações, guiadas pela busca do prazer e da satisfação pessoal, não importando tanto se a 

idade é considerada ‘avançada’. Depreende-se desse processo a produção de novos sentidos 

para a velhice, na medida que os impactos sociais de sua nova dinâmica é sentida nos 

espectros político e econômico, para ficar em dois quesitos.  

     Estabelecer novas “funcionalidades” para a velhice, como Correa (2009) sugere, não anula 

as vivências tradicionais dessa faixa etária, que persistem em muitos lugares. É interessante 

recordar que o debate gira em torno de um ‘alargamento’ identitário da velhice, uma 

‘expansão’ dos símbolos associados à ela, como o discurso de terceira idade deixa bem 

evidente. Novas narrativas surgem, reconhecendo na velhice o tempo para as realizações 

adiadas, por exemplo. Dessa forma, “novos corredores de circulação se abrem à velhice”, 

conforme Correa (2009). 

     Como podemos notar, o ressignificação da velhice é um processo fragmentado em certa 

medida, ao contemplar novas paisagens e novos papéis aos velhos na sociedade, mantendo em 

vista que a velhice “tradicional” não desaparece. Doenças, abandono, rejeição, limitações 

físicas; tudo permanece ainda como signos agregados aos idosos. O que se busca é abranger 

os horizontes, de modo a captar as novas vivências que uma parcela desse segmento da 

população está experimentando. 
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Fundamentos de análise 

     Optamos nesse texto a discutir essas questões a partir do texto literário de Philip Roth e de 

Livia Garcia-Roza. A pertinência da abordagem é defendida por autores como Roger Chartier 

e Umberto Eco. Chartier (2001) afirma que um texto sem leitor é um não texto, ou seja, só 

ganha sentido a partir do sentido que é interpretado. E quem o faz pode até seguir uma 

apropriação no sentido de dar vida ao texto segundo o sentido particular que procura. Por isso, 

um livro existe em função do leitor. E quando se estabelece essa relação, o livro e o seu 

conteúdo deixam de ser abstratos, perdendo a noção de uma obra em si para se ligar às 

referências, conteúdo, interpretações, contexto e profundidades indicadas.  

     Toda representação literária, Chartier pondera, carrega duas dimensões: por um lado a 

representação representa algo, é a dimensão que ele chama ‘transitiva’ e que governa ao 

menos a teoria clássica da representação, na qual há algo representado por meio de uma 

representação; por outro, “há a dimensão reflexiva, que faz com que a representação se dê 

representando algo de maneira que não se confunda a representação com o objeto” (2001, p. 

89).  

     A literatura, portanto, é muito válida como fonte de estudos, como objeto de investigação. 

Mas para tanto, não podemos impô-la um reducionismo documental; mas sim lê-la dentro de 

sua própria natureza e enxergando as variáveis que lhe são próprias, como os limites entre 

ficção e verdade e a distinção do tom adotado, seja metafórico, irônico, alegórico, etc. Outro 

ponto que Chartier ressalta é que “devemos situar a literatura em seu próprio espaço de 

produção e de recepção” (2001, p. 93).  

     Por isso a atenção em escolher obras contemporâneas para análise. Considerando o uso de 

objetos para análise como reflexo de sua atualidade, há assim a eliminação das mediações que 

se deslocam no tempo. Em outras palavras, a recepção da obra muda ao longo do tempo e, 

sendo necessário analisá-la, o ideal é que se levante a historicidade do texto e suas múltiplas 

leituras. Obras contemporâneas eliminam a necessidade desse processo de análise.  

     Umberto Eco enriquece a discussão ao ponderar que “dizer que a interpretação (...) é 

potencialmente ilimitada não significa que a interpretação não tenha objeto e que corra por 

conta própria” (2005, p. 28). Ou seja, interpretar um texto significa explicar porque essas 

palavras podem fazer várias coisas através do modo pelo qual são interpretadas (idem). O 

teórico italiano recorda que a teoria radical de interpretação voltada ao leitor enxerga na 

literatura um universo aberto em que o intérprete pode descobrir infinitas interconexões. 
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Embora não corrobore dessa visão, Eco afirma a necessidade de conciliar a intenção do autor, 

inacessível por princípio, com a leitura discutível que cada leitor faz de uma obra literária. A 

ideia que vaga entre a interpretação e a superinterpretação de um texto é se apoiar em 

fundamentos que não extrapolem suas próprias limitações, remetendo ao pensamento de 

Chartier. 

 

Os sujeitos da velhice pretendida 

     Philip Roth é um escritor americano que representou em seus últimos romances (o autor 

veio a anunciar sua aposentadoria em 2014, aos 79 anos) várias facetas da velhice. uma delas 

é a busca pela realização sexual na velhice. Seus protagonistas são homens de idade avançada, 

solitários, que, no que talvez seja um derradeiro afã de desejo, buscam realizar o desejo do 

corpo com mulheres mais jovens. Concentraremos nossa análise em seu livro A Humilhação. 

     A metáfora sobre a velhice vem na forma da perda de talento para os palcos. O 

protagonista, Simon Axler, é um ator renomado que, aos 65 anos, perde repentinamente a 

maneira de atuar. O romance se inicia com uma frase de impacto: “Ele perdera a magia. O 

impulso se esgotara” (2010, p. 7). E a partir daí delineia um cenário aterrorizante, uma espiral 

de pânico em que Simon mergulha. Perdera a voz no palco da vida, poderíamos entender, 

emulando a perda de jeito para os papéis tanto sociais como cênicos. Há inúmeras passagens 

que estimulam leituras nesse sentido. Um exemplo: “Não conseguia dar e não conseguia reter; 

não tinha fluidez e não tinha reserva. A atuação tornou-se uma tentativa, repetida noite após 

noite, de conseguir se livrar do fardo” (idem, p. 9).  

     A amálgama entre indivíduo e talento, ou antes, alguém que se definia pelo o que fazia, o 

seu ofício de ator sendo sua própria identidade, faz de Simon alguém completamente abalado 

pela crise que enfrenta. Acorda no meio da noite e “dava consigo ainda preso no papel do 

homem abjeto que não passava do somatório de seus defeitos” (idem, p. 11). A crise se alastra 

por sua vida, sendo abandonado pela esposa e tomado pela ideia de suicídio, chegando a se 

internar numa clínica de reabilitação. Ao sair de lá, decide se isolar em sua casa e não retomar 

a carreira. A melancolia a que se entrega, na medida em que a falta de projetos abala sua 

velhice, é rompida com a chegada de Pegeen, a filha de um casal de amigos que aparece para 

visita-lo.  

     Aos 40 anos, e se reconhecendo como lésbica desde os 23, Pegeen inicia abruptamente 

uma paixão tórrida por Axler. Para Simon esse envolvimento inesperado se torna uma 
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verdadeira ressurreição. De maneira geral, ele passa a viver em torno de seu caso com 

Pegeeen, nisso concentrando todo seu interesse e energia pela vida. Ao se realizar com e 

através de sua amante, fazendo dela a mulher que considera ideal, Simon deixa de lado seus 

problemas. O sexo era sua força motor e as possibilidades se mostravam variadas.  

     Mas os problemas surgem, alimentados pela diferença de idade. Ou melhor, da idade de 

Axler, especificamente. Em uma conversa franca entre Pegeen e sua mãe, Carol, sobre o 

relacionamento dos dois, o choque fica evidente. Embora comece o diálogo tateando em torno 

do assunto, perguntando se a filha pesou os fatores envolvidos no caso entre os dois, Carrol 

acaba por externalizar 

‘Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de pensar que ele está envelhecendo 
a cada dia. É assim que a coisa é. Um dia você tem 65 anos, depois você tem 
66, depois 67, e por aí vai. Daqui a uns poucos anos ele vai estar com 70. 
Você vai estar com um homem de setenta anos. E a coisa não para aí’, ela 
prosseguiu. ‘Depois ele vai estar com 75 anos. Não para. Continua. Ele vai 
começar a ter problemas de saúde típicos dos velhos, e talvez até coisas 
piores, e você vai ter que tomar conta dele’ (idem, p. 57-58) 
 

     A crueza do pensamento assusta. A verdade é que, por mais que Pegeen garanta estar bem 

e feliz no relacionamento, aos poucos a insegurança se abate sobre Simon, que reage ao medo 

de perdê-la cedendo a todos seus caprichos. Mas o fim se torna inevitável, e trágicas 

consequências se dão por causa disso. 

     Já o romance de Livia Garcia-Roza, Amor Em Dois Tempos, traz uma representação 

diversa da velhice. Aqui, a protagonista, Vívian, fica viúva aos 70 anos, e parte na companhia 

de uma amiga para cidade natal do falecido marido, Salvador, na intenção de espalhar suas 

cinzas. Lá reencontra uma antiga paixão de juventude, passando então a repensar nas 

possibilidades da vida, pois enxergava sua própria trajetória longe de alguma ‘novidade’. 

     A dinâmica narrativa de Garcia-Roza carrega uma placidez maior frente à tensão em que 

Roth encerra seus personagens, mesmo em seu início, quando Vívian relembra sua infância e 

os anos de formação, quando se entrava em conflito entre seus desejos e as regras que a 

sociedade lhe impunha, como castidade antes do casamento, a importância de constituir uma 

família e, de certa forma, se entregar à ela. A traição do marido, descoberta após décadas de 

união, a atinge fortemente, despertando uma resistência que não tivera antes frente às 

limitações que sofrera antes no ambiente familiar.  

     Interessante perceber como a trajetória familiar se destaca com proeminência no romance 

de Garcia-Roza em comparação com o texto de Roth. Não que nele haja ausências nesse 
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sentido; entretanto, as condutas sociais impostas às mulheres em tempos outros eram muito 

maiores, com restrições não vividas por seus parceiros. De qualquer forma, a morte de seu 

marido a encontra no período em que alguns problemas de saúde se manifestam 

assutadoramente, levando-a refletir 

Saí do hospital pensando que talvez os velhos tenham se cansado da 
verticalidade. A verdade é que atualmente não se pode adoecer. Velhice e 
doença não se coadunam na época atual, condenada a uma juventude 
perpétua. Vivemos no esplendor da saúde. No apogeu do corpo. Na glória da 
boa forma. A bem dizer, o corpo não tem paz. Quando ele é jovem, é um 
dessassego, aquele afã, vive inquieto, ávido, em atropelo. Ao envelhecer, as 
dores se apressam em se apossar dele. Tenho concluído que as pessoas se 
tornam bondosas ao envelhecer porque não lhes resta alternativa. Eles 
temem as dores. Como temem a solidão. (2014, p. 24) 
 

     A ida para Salvador e o posterior reencontro com sua antiga paixão passa a demarcar 

mudanças sutis em Vívian. A relação não se desdobra tórrida como a de Axler  com Pegeen; 

ao contrário, acontece com movimentos lentos, calculados, um envolvimento marcado pela 

idade e pelo respeito. Na análise de Vilma Costa, Laurinho, a antiga paixão, chega 

prometendo encantamento primaveril numa terra ressecada pelo luto e pelo tempo acumulado 

em carências e frustrações.  

     E prossegue com sua leitura da obra ao afirmar que o amor é (para Vívian), mais que mito. 

É o foco de resistência para a experiência afetiva num espaço urbano que pretende consumir o 

tempo e reduzir a cinzas os restos mortais, tanto do companheiro de vida, quanto dos sonhos 

do primeiro amor. Essa senhora quebra os paradigmas do conformismo e da submissão a uma 

condição imposta pelo culto da juventude e pela lógica do mercado, que condenam ao silêncio 

o corpo carregado de acúmulo de tempo e suas memórias mais caras. É esse corpo-alma-texto 

vibrante que resiste, e jamais se entrega porque carrega, em si, a poderosa força dos começos. 

     Em entrevista dado a Luciano Trigo pela ocasião do lançamento do livro, Livia Garcia-

Roza reflete sobre questões pontuais que seu romance aborda, permitindo ao leitor promover 

a relação tão desejada por Eco, de equilibrar a interpretação do texto entre as intenções do 

autor e a do leitor.  

     Sobre a libido na velhice, a autora diz que a libido não envelhece, atormenta até o fim. Ou 

seja, só se extingue com a morte. Queiramos ou não temos que conviver com ela, com as 

exigências que nos impõe, qual seja: a satisfação. E já que tudo indica que vamos viver mais 

tempo, temos de encontrar parceiros. Até porque amor é algo que se pode sublimar, desejo 

não. 
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     Já sobre as restrições em que Vívian passou boa parte de sua vida, frustrada com 

casamento infeliz, Garcia-Roza entende que esse é um retrato de quem viveu sob a égide de 

outros tempos, pois hoje em dia as pessoas se tornaram mais livres, mais independentes, 

portanto mais solitárias; porém, mais sólidas. Elas são sua própria referência de solidez. 

Sobretudo as mulheres, que se libertam o quanto antes de casamentos frustrados através de 

divórcio. “Foi um ganho extraordinário. O casamento, no entanto, mostrou-se uma instituição 

falida, e estão surgindo novas formas de relação. O momento é de profundas transformações e 

a avaliação virá com o tempo. Assim como não podemos recuperar a juventude, não podemos 

antecipar o vivido”, ela completa. 

 

Conclusão  

     Debater as diversas dimensões do humano na velhice é bastante instigante, nesse período 

em que vivenciamos mudança de paradigmas usualmente associados a ela. A temática do 

amor e sexualidade na velhice, tema do presente trabalho, foi usada como meio de acesso a 

esse período etário que ganha cada vez mais fôlego na Academia, com abordagem nas mais 

diversas áreas. E podemos reforçar a constatação de que a literatura pode constituir uma 

significativa possibilidade de discussão sobre a velhice na sociedade. o texto literário 

possibilita a análise de processos subjetivos que se evidenciam em um contexto histórico-

cultural, conforme ressalta Chartier.  

     Na medida do possível, procurou-se destacar as diferenças de abordagem na narrativa de 

dois personagens, Simon e Vívian, cada um a seu modo atravessando um período conturbado 

na vida e encontrando em um parceiro um caminho pra ressignificação e saciedade das 

vontades do corpo (e da mente).  

     Em seu estudo Sexualidade E Amor Na Velhice, Sueli Souza dos Santos (2003) afirma que 

o que interfere na vida sexual do velho está para além das limitações orgânicas, que são 

decorrentes do processo natural da evolução do ser humano. O que interfere na vida sexual do 

velho é de ordem psicológica e social. Esse processo foi retratado na relação de Simon com 

Pegeen, principalmente na maneira como a família dela reage à relação que os dois mantêm. 

Do alto de seus 65 anos, ele se intimida com a reação que as pessoas à sua volta têm sobre seu 

envolvimento amoroso, sentindo-se frágil e inseguro. E Sueli Souza prossegue ao colocar que, 

o que mantém vivo o ser humano é a feição, a ternura, o sonho, a presença de alguém que o 

escute, com quem compartilhe a vida.  
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     Jamille Cocetino (2013) coloca que o caminho do amor para a chamada felicidade é 

socialmente negado aos mais velhos, embora seja, segundo Freud, um dos caminhos mais 

efetivos para o bem-estar. Assim, o amor pode ser visto como um meio possível para a 

felicidade na velhice, na medida em que compense perdas e limitações subsequentes do 

processo de envelhecimento. Fica claro o quanto a dinâmica do envelhecimento encontra 

mecanismos que a renova e põe à prova a noção de finitude para aquilo que acende no 

indivíduo a vontade de manter-se vivo.  
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