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INTRODUÇÃO

1
Em 1964, um ano marcante para a história brasileira, Nara Leão cantou sua Opinião a respeito da força e da

perseverança da população dos morros cariocas diante das agruras da vida: “Podem me prender/ Podem me bater/

Que eu não mudo de opinião (...)/ Se não tem água/ Eu furo um poço/ Se não tem carne/ Eu compro um osso e

ponho na sopa”. A canção tornou-se um hino da resistência à repressão da Ditadura Militar instaurada no Brasil

até a década de 1980.

Hoje em dia, mais de 40 anos depois do lançamento de Opinião, o povo brasileiro ainda vivencia muitas agruras

que demandam perseverança e força. A pandemia de COVID-19, cuja medida protetiva principal é o isolamento

social, escancarou muitas delas, como: impossibilidade de isolamento por conta de questões desfavoráveis de

moradia; falta de acesso a serviços de saneamento básico; dificuldades financeiras decorrentes da incerteza

econômica e disparidades nas condições de educação à distância.

No âmbito acadêmico, um contexto de emergência sanitária que impõe o distanciamento físico também tornou-se

um enorme desafio. Pela primeira vez nos 15 anos de existência, o curso de graduação em Gerontologia da Escola

de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP) foi desafiado a existir de maneira

remota. Alunos, docentes e a coordenação foram convidados a repensar seus métodos de ensinar e aprender,

avaliar e prosseguir. A disciplina Aspectos Socioculturais do Envelhecimento, liderada pela Profa. Dra. Andrea

Lopes, foi um exemplo. Uma parte do resultado desta experiência está exposta nas páginas a seguir.

Os alunos foram convidados a, voluntariamente, produzir uma manifestação artística que representasse os seis

conceitos centrais presentes na fronteira entre as Ciências Sociais e a Gerontologia no contexto da quarentena:

cultura, construção sociocultural, heterogeneidade, interdependência, envelhecimento e velhice. Como fruto do

conteúdo, discussões e estímulos ao longo do semestre, nasce o catálogo Travessia EACH USP 2020. O material

narra as percepções e apropriações sobre como a constituição do processo de envelhecimento é atravessada pela

complexidade de conceitos teóricos apreendidos. Trata, anda, de como uma mesma problemática social pode se

manifestar e expressar de maneiras tão diferentes a depender do contexto em que está inserida na interação com o

olhar do observador e do observado. Em especial, destacaram-se os contrastes entre ambientes rurais, cidades de

pequeno porte e grandes metrópoles.

Travessia é, portanto, nosso grito da Leão, nosso furo no poço, nosso osso na sopa. É reflexo da insistência em

enxergar sentido nas complexidades e da resistência para atravessar o período incerto em que vivemos, com todo

potencial coletivo e individual que conseguimos alcançar e manifestar.
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NÃO HÁ CURA PARA O QUE NÃO É DOENÇA

Ao pensar na colagem, Larissa busca explorar os conceitos de heterogeneidade e velhice

apresentados ao longo da disciplina de Aspectos Socioculturais do Envelhecimento. O

objetivo foi retratar as diversas velhices, representadas pelas colagens de diferentes

partes de rostos, que em um plano maior formam um só. Além disso, realiza uma crítica

em relação ao título da capa da revista comercializada amplamente nas bancas. Na

Gerontologia busca-se questionar os estereótipos que cercam o próprio campo,

especialmente aqueles quase normatizados. Um deles é que o processo de

envelhecimento e a velhice são sinônimos de adoecimento - justamente por não serem,

não há motivos para a busca de uma cura. Busquemos a atenção e o bom trato.

Larissa Paloma Reis de Queiroz tem 20 anos. É paulista e estudante do curso de Gerontologia pela
Universidade de São Paulo. Influenciada por seu pai, que atualmente é professor, sempre teve vontade
de aprender sobre tudo, assim como de ensinar as pessoas ao seu redor. Não à toa, quando criança,
sua brincadeira favorita era escolinha. Seu interesse pela Gerontologia nasceu do convívio com a avó
paterna. Cuidou dela em seus últimos anos de vida com Doença de Alzheimer. Nestes momentos
percebeu a importância e relevância do campo gerontológico para o seu entendimento sobre o que se
passou com elas, bem como toda a sociedade brasileira, que está envelhecendo rapidamente.  Seu
desejo é conseguir formar-se e continuar se especializando, procurando retribuir todo o conhecimento
que lhe foi passado ao longo de sua trajetória.



Colagem realizada por Larissa, a partir de  
diversos recortes sobre a velhice 

Capa original da edição 337 da revista Galileu
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3VELHICE E INTERDEPENDÊNCIA
RESULTAM EM ARTE

Com o surgimento de um vírus devastador que provoca a doença chamada de COVID-19, à

qual a pessoa idosa é considerada mais suscetível, surgem problemas para além da questão

sanitária: a orientação de permanência em isolamento social afasta este grupo sócio-etário, em

especial, do convívio com familiares e amigos.  Em momentos difíceis como este, a

solidariedade tem papel importante. Exemplo disso é o trabalho do Sr. Fernando, que, aos 86

anos de idade passa o dia confeccionando peças artesanais com material reciclado que seus

amigos gentilmente lhe concedem. Quando tem uma boa quantidade de peças prontas, ele

solicita ao filho que o leve a um abrigo para idosos, visando presenteá-los com seu trabalho,

sentido e dedicação.  Sr. Fernando tem conhecimento de que, se não fossem os amigos e o

filho, não poderia fazer o que tanto gosta. Além de ajudar, sabe que também é ajudado, na

medida em que diz se manter ocupado e feliz. Sente-se privilegiado, mesmo sendo dependente

destas pessoas. A interdependência não deixa o Sr. Fernando incomodado. Ele diz que gosta

porque trocam conhecimentos, crenças e aptidões. Para ele, a velhice é um bem para quem

sabe aceitar e vivê-la plenamente.

Maria Aparecida Gabriel da Silva, mais conhecida como Cidinha, é divorciada e não teve filhos. Filha de pais
cearenses, nasceu na capital paulista em 1968. É formada em Matemática e Pedagogia e, atualmente, cursa o
último ano da graduação em Gerontologia na Universidade de São Paulo. Trabalhou como professora de
matemática e, ao perceber que não era o que desejava, ficou frustrada com a docência. Em busca de
motivação, encontrou uma associação onde teve a oportunidade de unir o trabalho remunerado, o trabalho
voluntário e a espiritualidade. Há mais de 25 anos é funcionária e colaboradora no Abrigo Bezerra de Menezes,
instituição filantrópica que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social. Tem muitos objetivos e sonhos
- um deles é encontrar um companheiro para compartilhar a vida e seguir colaborando com os mais
desprotegidos. Cidinha ficou tão orgulhosa e encantada com a potência e resiliência do Sr. Fernando que quis
propagar sua arte pessoalmente neste catálogo.
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A ESSÊNCIA DA CONEXÃO ENTRE O

HOMEM E A NATUREZA

Gabrielly Aparecida Sebin Valoto nasceu e cresceu na zona rural do interior do Paraná. É filha de agricultores
descendentes de italianos e espanhóis. Sempre foi conectada com a natureza e isso a encantava muito, pois
tudo o que comia era provido da terra e dos animais. Por isso, considera essa relação única e
transformadora. Desde muito nova, frequentava uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de
sua região. Este ato impactou - e muito - sua vida: por lá, se encontrou e descobriu que gostaria trabalhar
com esse público.  Atualmente, é graduanda em Gerontologia e pesquisadora de Diabetes Mellitus Tipo 2
pela Universidade de São Paulo. Ama registrar belezas naturais por meio de fotografias. Futuramente, almeja
construir sua própria ILPI e acolher os idosos que necessitam de cuidado, amor e carinho.

Em tempos de pandemia da COVID-19, os registros fotográficos do ensaio são,

primeiramente, uma tentativa de Gabrielly preservar sua conexão com a natureza, bem como

compartilhar sentimentos, cultura, lógicas interdependentes e diversidade,  mediante

cenas que retratam o cotidiano de agricultores e pecuaristas. Prezando pela conscientização

da população sobre a importância de todas as espécies e formas de vida para o equilíbrio do

planeta, a autora faz uma crítica à sociedade moderna e capitalista, que expõe o meio

ambiente a constantes modelos que levam em consideração fatores especialmente

produtivistas e lucrativos. Para ela, os registros exibem a convivência harmônica entre

animais e seres humanos no contexto rural, o qual se sente parte. Acima de tudo, o ensaio

fotográfico presta uma homenagem à agricultura familiar, seu mundo, fonte de renda para

inúmeras residências brasileiras e que, em épocas de quarentena, não deixou de funcionar e

prover.
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5LUTO É CONTINUAR LUTANDO

Ana Paula Cabrera Parra Bortoluzzi tem 19 anos e nasceu em Presidente Prudente, cidade do interior de São Paulo.
Mudou-se para a capital paulista aos 17 anos para dar início à graduação em Gerontologia. Desde que ingressou no
curso, sentiu identificação com as temáticas sobre envelhecimento feminino e acredita que este interesse venha do
convívio com as mulheres de sua família. São inúmeras as oportunidades de presenciar as transformações delas e
compartilhar momentos com elas, à medida que se torna mulher. Outra temática que a aproxima da Gerontologia é
a finitude. Entende que trata-se de uma das certezas mais temidas que temos. Porém, crê que podemos encontrar
beleza em nosso encerramento. Almeja fortalecer-se na pesquisa constante que não define um tipo de velhice, mas
busca compreender velhices em seus aspectos biopsicossociais. A potência desse ensaio nasceu na disciplina
Envelhecimento e Cinema, liderada pela Profa. Dra. Caroline Borja, atravessada por tudo que experimentou em
Aspectos Socioculturais do Envelhecimento.

A obra é um registro sensível e aprofundo sobre a finitude, vivenciada de muito perto em

tempos pandêmicos. O ensaio retrata a solidão e a esperança da Sra. Aide Ferreira Bortoluzzi,

avó de Ana Paula. Foi a Vó Aide, como é conhecida, quem a ensinou a não ter medo da morte,

pois sabia que a sua não tardaria a chegar. Mas foi Vó Aide quem disse adeus primeiro ao seu

amor - ou, como ela prefere chamar, seu “único e fiel companheiro” de caminhada: o marido

Alfeu Antônio Bortoluzzi. Ao longo do tempo, ela também tinha o preparado para ficar sem ela.

No entanto, ninguém a preparou para estar sozinha. É ela quem vive aprendendo a estar sem ele,

na companhia de sua neta Ana. Não vivenciamos no ensaio apenas sua imagem, mas também

suas palavras e, especialmente, seu processo de (re)construção sociocultural.



solidão

A solidão se nota pelo barulho do silêncio



ausência

Sinto a dor da solidão, mas não a sua ausência



melancolia

Respeite a minha solidão, ela também teve que aceitar essa parte triste sobre mim



luto

Luto é continuar lutando: você ficou e a solidão tem que reconstruir, não destruir o que restou. 
Só o tempo....
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6QUATRO ELEMENTOS EM QUARENTENA

“Quatro Elementos em Quarentena” é mais que um ensaio fotográfico. Trata-se de um estudo

observacional e um projeto experimental de intervenção gerontológica em contexto familiar.

Está dividido em duas partes. A primeira delas, “Grades Visíveis e Invisíveis”, é um registro

ainda aleatório das limitações impostas e dos papéis culturalmente construídos, esperados  e

intensificados durante a pandemia, das mulheres velhas da família Tanoue: Chiaki, a matriarca

centenária, e suas filhas Lucia, Luzia e Maria. A partir da percepção atenta e sensível desses

limites por parte da terceira geração de mulheres desta família de imigrantes japoneses, emerge

a segunda parte do trabalho, agora alçando vôos com base na leitura teórica da realidade sócio-

familiar que foi convidada a exercitar: "Quatro Elementos". A pretensão é de imaginar, em

conjunto com estas mulheres, outras possibilidades de desfecho por meio da fotografia editorial

no contexto da atenção gerontológica, retratando-as como quatro elementos distintos da

natureza que de alguma maneira tornam-se interdependentes sem perder suas singularidades.

Suzanne Tanoue dos Santos tem 27 anos “de sonho, de sangue e de América do Sul”. Apaixonada por arte e
entusiasta das ciências políticas, é uma jornalista que encontrou na Gerontologia o sentido para tudo aquilo que
faz. Filha de pai preto e mãe descendente de japoneses, cresceu comendo feijoada com sushi e teve muita
liberdade para descobrir seu lugar no mundo. Escreve, fotografa, cozinha, toca violão e, principalmente, cuida -
das plantas no quintal e da avó, uma simpática senhora japonesa de 100 anos de idade e um século de histórias
para contar. Sonha com um mundo onde haja justiça social e está disposta a arregaçar as mangas para que este
lugar se torne real. Aprendeu com Belchior a “amar e mudar as coisas”. Para ela, a fotografia é uma potente
ferramenta de gestão gerontológica, a qual pretende utilizar sempre que for possível.



Parte I
grades visíveis e invisíveis











Parte II

quatro elementos

flutu(ar)







quero que vá tudo pro inferno











Maria, mãe d'água









é primavera (te amo)
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No âmbito acadêmico, o   contexto de emergência sanitária pela
COVID-19, que impôs o distanciamento físico como principal medida
de prevenção, é um enorme desafio. Pela primeira vez nos 15 anos de
existência do curso de graduação em Gerontologia da Escola de Artes,
Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), a
disciplina de Aspectos Socioculturais do Envelhecimento foi
ministrada de maneira remota. Foi um primeiro semestre em que
alunos, docentes e lideranças acadêmicas foram provocados a
repensar seus métodos de aprender, ensinar, dialogar e pensar a
realidade. Travessia EACH USP 2020 é resultado dessa jornada.

Atravessamos um semestre conturbado, mas que gerou belos frutos a
partir de uma proposta de produção artística cujo desafio era
transbordar para além das quatro paredes da tela do computador os
principais conceitos abordados na disciplina: velhice, envelhecimento,
cultura, construção sociocultural, heterogeneidade e
interdependência. Travessia é uma coletânea desses trabalhos, que
reflete as percepções dos autores sobre seus mundos particulares,
atravessados por estes seis pilares teóricos. Resistimos juntos!

Para conhecer mais sobre essa e outras ações do grupo de pesquisa,
ensino e extensão Envelhecimento, Aparência e Significados (EAPS)
visite o endereço: www.each.usp.br/grupoeaps/


