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Tempo Transcendente 

Denise F. Dornelles1 

Entre as décadas de 40 e 50 a população de pessoas com mais de 60 anos 

permaneceu a mesma, em torno de 4,1%. Decorridos 20 anos, esta população 

passara de 4,1% para 4,7%. A partir de 1960 o contingente começa a crescer 

ininterruptamente, alcançando percentuais de aproximadamente 6,5%, em 1980 

houve projeções de que nos primeiros anos do século 21 essa taxa estaria em 

torno de (±)7,6%. 

Enfim, o que isso significa? Esses dados revelam uma tendência de crescimento 

seguro. 

Segundo relatório da ONU, o crescimento seguro significa que há uma tendência 

de prolongamento da vida e um declínio dos índices de natalidade /mortalidade, o 

que nos tornará nos próximos 40 anos o país mais envelhecido do continente 

latino-americano considerando o volume populacional de pessoas com mais de 60 

anos. 

Do ponto de vista cronológico a fronteira de envelhecimento tende a expandir-se, 

embora do ponto de vista psico-socio-biológico devamos enfrentar os problemas 

de uma velhice subdesenvolvida em decorrência de carências nutricionais, 

educacionais, sanitárias, habitacionais, etc..Provocadas pelos desequilíbrios 

sociais e regionais. 

Isso se chama de transição de um período de forte natalidade/mortalidade para 

uma frágil natalidade/mortalidade. 

Todos esses aspectos servem para provocar uma urgente e necessária reflexão 

sobre o tipo de sociedade /de/ pessoa que se é /e/ que se está preparando. 

Em uma sociedade de forte natalidade/mortalidade o projeto familiar se sobrepõe 

ao individual e a experiência dos que vivem mais é muito valorizada. 

Ao passo que nas sociedades industriais-ocidentais onde aparece mais a frágil 

natalidade/mortalidade a tendência é atribuir menor valor a experiência 

                                                   
1 Doutoranda em Serviço Social-PUCRS, Membro do núcleo de estudos e Pesquisa sobre 
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acumulada, o projeto individualista de vida e de propriedade econômica individual 

se sobressai ao coletivo.   

Como na frágil natalidade/mortalidade a morte tende a ser um fato da velhice e 

não por ameaças endêmicas, epidemias e acidentes naturais todos, de uma certa 

maneira, podem portanto desenvolver suas próprias experiências.  

Como resultante, a sabedoria deixa de ser patrimônio dos anciãos por já não ser 

mais raro chegar à velhice. 

Somos produto e produtores dessa sociedade, caracterizada por GUATTARI2 de 

esquizóide, onde o papel da memória é frágil e vem se desvalorizando, as 

lembranças não fazem mais parte do patrimônio coletivo expressas até então pela 

passagem do tempo. 

E´um oxímoro3, a relação de respeito, solidariedade e atenção que atualmente se 

dispensa ao idoso. Ao velho e ao antigo não cabe, na sociedade que produzimos, 

papeis e padrões comportamentais apoiados no valor da respeitabilidade pela 

experiência acumulada. 

Talvez você possa estar se perguntando, bem e daí? Mas a verdade é que o 

tempo não passa só para mim, ele passa para você também, é inevitável.  

- O que você está fazendo ou tem feito de sua vida? 

- O que você tem se proporcionado de qualidade e de atenção? 

O objetivo aqui não é dar-lhe nenhuma fórmula e tão pouco um manual. O objetivo 

é desencadear aquela necessária reflexão. 

Um olhar diferente para/por você e para/pelo mundo no qual você está de 

passagem. 

O fato é que não se pode fazer da vida um castelo de areia nos limites do mar. 

Precisa-se de mais! 

É tempo de transcender... E, que seja por você. 

Transcender ou transcendente tem dois significados. Primeiro o que está além de 

um determinado limite, segundo, operação de transposição. 

                                                   
2 GUATTARI, FÉLIX. Caosmose – um novo paradigma estético. RJ.Editora 34, 1992  
3 Oxímoro = o nome vem do grego oxus, afiado, agudo, penetrante e moros, tolo, idiota.É uma 
figura da retórica clássica que consiste em combinar numa só expressão, dois termos 
considerados antagônicos. Obtendo-se desse modo expressões sutis e irônicas. 
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Do primeiro, o que está além ou ir para alem de um determinado limite. Ou de 

inúmeros limite sejam eles de idade, físicos, materiais, emocionais, espirituais, etc. 

Em um tempo de pessoas apressadas, solitárias, mal-humoradas, mal-amadas, 

abandonadas. Um tempo que insiste em manter-se num inverno de sentimentos, 

de falta de ética e de respeito, olhar em torno, dar um outro movimento, ou pelo 

menos tentar é uma questão maior, é desejar, querer, é...Transcender. 

Há carência de uma primavera de sensações e de amor, das pessoas se 

ocuparem com a vida, a minha, a sua, a do planeta. 

Leonardo Boff diz que somos seres de enraizamento e seres de abertura. 

Primeiramente nos sentimos seres enraizados. Temos raiz, como uma árvore. E a 

raiz nos limita, porque nascemos numa determinada família, numa língua 

especifica, com capital limitado de inteligência, de afetividade, de amorosidade. 

Mas somos também seres de abertura. Ninguém  segura pensamentos, ninguém 

amarra as emoções. Elas podem nos levar para fora do universo até. 

E´nessa dimensão de abertura que repousa inquieta a transcendência, a 

necessidade de projetar-se sempre, num mais além. 

“O tempo é a tardança daquilo que está por vir”4 

No Eclesiastes está escrito que há tempo para todas as coisas sob o céu; tempo 

de rir e de chorar, tempo de odiar – estamos vivendo esse tempo demais. Agora, é 

tempo de amar. 

 Para isso não importa a sua idade, não importam as limitações. Importa você e o 

tempo de transcender a tudo aquilo que possa lhe amarrar. 

Porque e pelo que esperar? 

Outro dia chegou-me as mãos uma pequena fábula sobre um mosteiro de SCETA, 

onde o abade Lucas reuniu os frades para o sermão. 

- Que vocês jamais sejam lembrados – disse ele.  

- Mas como? – perguntou um dos irmãos – será que nosso exemplo não 

pode ajudar quem está precisando? 

- No tempo em que todo mundo era justo ninguém prestava atenção nas 

pessoas exemplares – respondeu o abade. – Todos davam o melhor de 

                                                   
4 Trecho de um poema de Martim Fierro. 
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si, sem pretender, com isso, cumprir seu dever com o irmão. Amavam 

ao seu próximo porque entendiam que isso era parte da vida e não 

achavam que estavam fazendo algo de especial em respeitar uma lei da 

natureza. Dividiam seus bens para não terem de ficar acumulando mais 

do que podiam carregar, já que as viagens duravam a vida toda. Viviam 

juntos em liberdade, dando e recebendo, sem nada a cobrar ou a culpar 

os outros. Por isso seus feitos não foram contados, e eles também não 

deixaram nenhuma história.  

Por que não se pode conseguir a mesma coisa agora, no presente? Fica a 

provocação. 

Uma característica cada vez mais encontrada nos meios intelectuais é o ceticismo. 

Significaria aparentemente uma atitude madura de desconfiança dos grandes 

sonhos utópicos, das esperanças de transformações radicais do mundo em que 

vivemos. 

As idéias e proposições escritas até aqui contrapõem e muito esta característica. 

Nisso recordo um escritor uruguaio Eduardo Galeano, que afirma que as utopias 

são algo que, quanto mais nos aproximamos delas, mais se distanciam. Para que, 

então, serviriam as utopias? E responde ele: - para indicar o caminho em direção 

ao qual seguir.   
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