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O CONCEITO DE ENVELHECIMENTO E A 
MEDUSA DE CARAVAGGIO 
 

 

O processo de envelhecimento é naturalmente 

uma realidade biológica, psicológica e social, 

com composições específicas em cada 

sociedade (Lange et al., 2009). Viña, Borrás e 

Miquel (2007) definem envelhecimento em 

quatro dimensões: o envelhecimento universal 

(fenómeno associado que ocorre em diferentes 

graus a todos os indivíduos de uma espécie); o 

envelhecimento intrínseco (que remete para o 

facto de a origem do envelhecimento ter causas 

endógenas, não dependendo portanto de fatores 

extrínsecos); o envelhecimento progressivo (as 

alterações ocorrem progressivamente ao longo 

dos ciclos de vida) e o envelhecimento de 

deterioração (este fenómeno é descrito quando a 

pessoa o considera como um processo nefasto).  

 

Considerando os trabalhos de Fonseca e Lopes 

(2016) estes, definiram o conceito de 

envelhecimento como um processo de 

alterações progressivas ocorridas ao nível 

biológico (mutação dos fatores genéticos com o 

aumento da idade, perda de homeostase, 

diminuição da massa muscular e força), 

psicológico (alteração na aprendizagem social, 

perda de funcionalidade cognitiva e de qualidade 

de vida) e sociológico (alteração do papel na 

sociedade e no seio familiar), com repercussões 

ao nível da funcionalidade e da alteração dos 

processos de vida e tomadas de decisão 

autónomas dos idosos. 

 

Fenómeno populacional recente o 

envelhecimento é desconhecido por todos, só 

muito recentemente as multinacionais e os 

grupos privados e organizações governamentais, 

começaram o estudo deste fenómeno. Optando 

por uma positividade que faz encher o olho do 

conceito do envelhecimento ativo, tem-nos 

ajudado a sair da época do obscurantismo ao 

nível do envelhecimento.   

 

Em relação ao conhecimento profundo sobre o 

envelhecimento, vivemos na época de 

Michelangelo Merisi (Caravaggio), nos 

primórdios do seculo XVII, baseado num 

fundamentalismo do conhecimento das 

sociedades atuais, que não estão preparadas 

para lidarem como envelhecimento na sua 

ascensão da palavra.  

 

Uma Europa envelhecida, um Portugal 

europeizado, pobre, com parcos recursos, com 

uma cisão interna entre o interior de velhos e o 

litoral de famílias mais jovens, reféns do setor 

imobiliário, permite observar um deserto de 

ideias em relação ao nosso futuro. 

  

Na analogia com a “medusa” de Michelangelo 

Merisi (Caravaggio), uma sociedade que não 

olha para as pessoas com mais anos de idade, 

como fonte de conhecimento e desenvolvimento, 

mas no imediato entre crises económicas, como 

possíveis financiadores da bolha imobiliárias e 

das despesas contraídas por uma sociedade 

portuguesa cada vez mais endividada. 

 

 



 

 

 

  
Vivemos tempos de obscurantismos e de quase 

decapitação das sociedades atuais, a afinidade 

com os trabalhos do mestre do seculo XVII, não 

são inocentes, são de chamada de atenção, às 

vicissitudes da sociedade atual que decapita a 

mais valia das pessoas com mais anos de vida, 

em detrimento das decisões tomadas pelos 

adultos da atual era democrática que vivemos 

nos cuidados aos idosos.  

 

O aglomerar de soluções de institucionalização, 

sem a devida recuperação funcional e integração 

nos seios familiares, elevam este problema em 

Portugal, com custos anuais, na ordem dos 1.500 

mil milhões de euros, de financiamento do estado 

em cuidados as pessoas com mais anos de vida. 

As politicas familiares para o envelhecimento, 

estão esquecidas, a problemática dos cuidadores 

familiares em Portugal, demora em avançar. O 

peso do financiamento publico, que serviu para 

tirar da miséria os idosos nos anos 80 e 90, 

reverteram um modelo atual perverso, não 

sustentado cientificamente e sem futuro. São 

necessárias politicas familiares de 

envelhecimento e de verdadeira integração 

geracional.  

 

Coloca-se a problemática do financiamento da 

institucionalização das pessoas com mais anos 

de vida em organizações sociais, único suporte 

económico das zonas do interior do país que 

aglomeram dividas, por pouca avidez dos 

processos de gestão e má gestão do problema 

do envelhecimento ao nível nacional. A 

litoralização dos mais novos, a perda irreversível 

das raízes familiares, a destruturação da 

influencia familiares de base, terão repercussões 

futuras na forma como evoluímos. Vivemos um 

período atrasado de emigração e de 

destruturação familiar, o abandono o deserto 

populacional do interior veio para ficar, lançando-

nos no obscurantismo do mestre Caravaggio, 

sobre o futuro. 

 

A “medusa” do Seculo XVII, uma enigmática lição 

do renascimento do pensamento face ao 

ilusionismo do obscurantismo do envelhecimento 

das sociedades atuais.  

Recentemente auditores do Journal of Aging and 

Innovation descobriram na arcada superior, no 

dente incisivo central, a imagem de um cavalo 

(Pégaso), a sátira do autor mediante a cabeça 

decapitada da Medusa que esperava o filho de 

Poseidon, deus dos mares, ao que reza a lenda 

foi decapitada por Perseu, que havia recebido do 

rei Polidetes de Sérifo a missão de trazer sua 

cabeça como presente. Pégaso o cavalo alado 

símbolo da imortalidade, nasceu do sangue de 

Medusa quando esta foi decapitada. Ficamos 

nesta imagem sem saber se a imagem que agora 

se descobriu é símbolo inscrito no dente da 

arcada superior, se reflexo do nascimento de 

Pegaso do sangue da medusa. 

 

Acima de tudo podemos tirar a lição que que a 

decapitação por ventura do envelhecimento que 

vivemos atualmente trará futuramente o 

renascimento das pessoas com mais anos de 

vida, em contraciclo com o aumento da idade, 

perda de homeostase, diminuição da massa 

muscular e força, a alteração na aprendizagem 
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muscular e força, a alteração na aprendizagem 

social, a perda de funcionalidade cognitiva e de 

qualidade de vida, a alteração do papel na 

sociedade e no seio familiar. 

 

César Fonseca  -  PhD. Universidade de Évora. 
Portugal 
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