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1 •  O ser independente

Durante minha infância e adolescência, não testemunhei doenças graves 
ou as dificuldades da velhice. Meus pais, ambos médicos, eram saudáveis e 
gozavam de boa forma física. Eram imigrantes indianos criando minha 
irmã e eu na pequena cidade universitária de Athens, Ohio. Meus avós, 
portanto, estavam muito longe. A única pessoa idosa com quem eu encon-
trava com frequência era uma vizinha que me dava aulas de piano quando 
eu estava no ensino fundamental. Mais tarde, ela ficou doente e precisou 
se mudar, mas não me ocorreu me perguntar para onde ela fora e o que lhe 
acontecera. A experiência de uma velhice nos tempos modernos era algo 
totalmente fora da minha percepção. 

Na faculdade, porém, comecei a namorar uma menina chamada 
 Kathleen, que morava no mesmo alojamento que eu, e em 1985, em uma 
visita de fim de ano a sua cidade natal, Alexandria, na Virginia, conheci sua 
avó, Alice Hobson, que tinha 77 anos na época. Ela me pareceu ser uma 
pessoa animada e independente. Não tentava disfarçar a idade. Não pinta-
va o cabelo e o usava repartido para um dos lados, no estilo da atriz Bette 
Davis. Suas mãos eram cobertas de manchas senis e a pele, enrugada. Usa-
va blusas e vestidos simples, cuidadosamente passados, batom, e continuou 
a usar salto alto por muito mais tempo do que teria sido considerado 
aconselhável. 

Mais tarde eu soube — acabei me casando com Kathleen — que Ali-
ce crescera em uma cidade rural na Pensilvânia, conhecida por suas fazen-
das de flores e cogumelos. Seu pai tinha uma fazenda de flores, na qual 
cultivava cravos, calêndulas e dálias em estufas que se estendiam por hecta-
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res. Alice e os irmãos foram os primeiros membros da família a frequentar 
a universidade. Na Universidade de Delaware, Alice conheceu Richmond 
Hobson, um estudante de Engenharia Civil. Em razão da Grande Depres-
são, só tiveram dinheiro suficiente para se casar seis anos após a formatura. 
Por causa do trabalho dele, nos primeiros anos de casamento, Alice e Rich 
se mudavam com frequência. Tiveram dois filhos: Jim, meu futuro sogro, 
e Chuck. Rich foi contratado pelo Corpo de Engenheiros do Exército e 
tornou-se perito em construção de grandes represas e pontes. Uma década 
mais tarde, foi promovido a um cargo no qual trabalhava com o engenhei-
ro-chefe em um quartel-general nos arredores de Washington, onde per-
maneceu pelo resto de sua carreira. Ele e Alice se estabeleceram em Arling-
ton. Compraram um carro, que usavam para viajar, e também economizaram 
algum dinheiro. Algum tempo depois tiveram condições de comprar uma 
casa maior e pagar a universidade dos filhos, ambos muito inteligentes, 
sem precisar de empréstimos.

Então, em uma viagem de negócios a Seattle, Rich sofreu um infarto 
fulminante. Tinha um histórico de angina e tomava comprimidos de nitro-
glicerina para aliviar ocasionais crises de dor no peito, mas isso era em 1965 
e, na época, não havia muito o que os médicos pudessem fazer a respeito de 
doenças cardíacas. Rich morreu no hospital antes que Alice conseguisse 
chegar. Ele tinha apenas sessenta anos de idade. Alice, 56. 

Com a pensão do Corpo de Engenheiros do Exército, ela conseguiu 
manter a casa em Arlington. Quando a conheci, vivia sozinha naquela casa 
na rua Greencastle havia vinte anos. Meus sogros, Jim e Nan, moravam 
perto, mas Alice levava uma vida completamente independente. Cortava 
sua grama e sabia consertar o encanamento, se fosse necessário. Ia à acade-
mia com sua amiga Polly. Gostava de costurar e tricotar e fazia roupas, 
cachecóis e elaboradas meias de Natal vermelhas e verdes para todos da  
família, adornadas com um Papai Noel de nariz de botão e o nome de cada 
pessoa no topo. Organizava um grupo que fazia uma assinatura anual para 
assistir a apresentações no centro de artes John F. Kennedy. Sentada em 
uma almofada para conseguir enxergar acima do painel, dirigia um grande 
Chevrolet Impala com motor de oito cilindros. Estava sempre de um lado 
para outro, resolvendo coisas, visitando parentes, dando caronas a amigos 
e entregando refeições para pessoas mais fragilizadas do que ela. 
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Com o passar dos anos, ficou difícil não se perguntar por mais quanto 
tempo ela conseguiria manter aquele ritmo. Era uma mulher pequena, de 
um metro e meio de altura, e embora ficasse irritada quando alguém o 
mencionava, a cada ano que se passava perdia um pouco mais de sua altura 
e de sua força. Quando me casei com sua neta, Alice sorriu, me abraçou e 
disse que estava muito feliz com o casamento, mas sua artrite a impediu de 
dançar comigo. Ainda assim, continuava em sua casa, se virando sem ajuda 
de ninguém. 

Quando meu pai a conheceu, ficou surpreso ao saber que ela morava 
sozinha. Ele era urologista, o que significa que via muitos pacientes idosos, 
e sempre ficava incomodado quando descobria que moravam sozinhos. A 
seu ver, se já não tivessem sérias necessidades, certamente viriam a desen-
volvê-las, e, vindo da Índia, ele achava que era responsabilidade da família 
acolher os idosos, lhes oferecer companhia e cuidar deles. Desde que chega-
ra a Nova York, em 1963, para sua residência médica, meu pai adotara 
praticamente todos os aspectos da cultura americana. Abandonou o vegeta-
rianismo e descobriu os encontros amorosos. Arranjou uma namorada, 
uma residente de pediatria de uma parte da Índia onde não falavam a mes-
ma língua que a dele. Quando se casou com ela, em vez de deixar que meu 
avô lhe arranjasse uma noiva, a família ficou escandalizada. Meu pai tam-
bém se tornou um entusiasta de tênis, presidente do Rotary Club local e 
contador de piadas indecentes. Um de seus dias de maior orgulho foi 4 de 
julho de 1976, a data do bicentenário do país, quando recebeu a cidadania 
americana diante de centenas de pessoas que aplaudiam nas arquibancadas 
da feira agropecuária de Athens, entre leilão de porcos e corrida de demoli-
ção de carros. Mas uma coisa com a qual nunca se acostumou foi a maneira 
como tratamos nossos idosos e doentes — deixando-os viverem sozinhos 
ou isolando-os em uma série de instalações anônimas, na qual passam seus 
últimos momentos de consciência com enfermeiras e médicos que mal sa-
bem seus nomes. Nada poderia ser mais diferente do mundo onde ele 
crescera. 

Meu avô paterno teve o tipo de velhice que, de uma perspectiva ociden-
tal, parece idílica. Sitaram Gawande era fazendeiro em um vilarejo chama-
do Uti, a quase quinhentos quilômetros de Mumbai, no interior, onde 
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nossos ancestrais cultivavam a terra havia séculos. Lembro-me de visitá-lo 
com meus pais e minha irmã mais ou menos na mesma época em que co-
nheci Alice, quando ele já tinha mais de cem anos. Era, de longe, a pessoa 
mais velha que eu já conhecera. Caminhava com uma bengala, corcunda 
como uma espiga de trigo arqueada. Escutava tão mal que as pessoas ti-
nham que gritar em seu ouvido usando um tubo de borracha. Estava fraco 
e às vezes precisava de ajuda para se levantar. Mas era um homem digno, 
com um turbante branco firmemente enrolado na cabeça, um cardigã mar-
rom quadriculado e um par de óculos antiquados, de lentes grossas, no 
estilo de Malcolm X. Estava sempre cercado por parentes que o auxiliavam 
e era reverenciado — não apesar de sua idade, mas em razão dela. Era con-
sultado a respeito de todos os assuntos importantes — casamentos, dispu-
tas de terras, decisões de negócios — e ocupava uma posição de grande 
honra na família. Quando comíamos, ele era o primeiro a ser servido. Ao 
entrar em sua casa, os jovens lhe faziam uma reverência e tocavam seus pés 
em sinal de profundo respeito. 

Nos Estados Unidos, quase certamente teria sido colocado em uma 
casa de repouso. Profissionais de saúde têm um sistema de classificação 
formal para o nível de funcionalidade de uma pessoa. Aqueles que não 
conseguem usar o banheiro, comer, se vestir, tomar banho, cuidar de sua 
higiene pessoal, se levantar da cama, se levantar de uma cadeira e caminhar 
— as oito “Atividades da Vida Diária” — sem precisar de ajuda, carecem 
da capacidade de independência física básica. Os que não conseguem fazer 
compras sozinhos, preparar suas próprias refeições, arrumar a casa, lavar a 
roupa, administrar seus medicamentos, fazer telefonemas, viajar desacom-
panhados e gerenciar suas finanças — as oito “Atividades Instrumentais da 
Vida Diária” — carecem da capacidade de viver sozinhos com segurança.

Meu avô só conseguia executar algumas das atividades básicas de in-
dependência e poucas das mais complexas. Mas na Índia isso não tinha 
nenhuma terrível consequência. Sua situação não provocou nenhuma reu-
nião de família emergencial, nenhum debate angustiado a respeito do que 
fazer com ele. Estava claro que a família garantiria que meu avô continuas-
se vivendo como desejasse. Um de meus tios e sua família moravam com 
ele e, com filhos, netos e sobrinhos por perto, nunca lhe faltou ajuda. 
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O arranjo lhe permitia manter um estilo de vida com o qual poucos 
idosos em sociedades modernas podem contar. A família lhe possibilitou, 
por exemplo, manter a propriedade e a administração de sua fazenda, que 
ele construíra do zero — na verdade, de menos de zero. Em um ano de 
colheita ruim, seu pai perdera para um agiota todos os hectares hipoteca-
dos, à exceção de um. Logo depois morrera, deixando Sitaram, o filho mais 
velho, com as dívidas. Com apenas dezoito anos e recém-casado, Sitaram 
foi forçado a trabalhar em sistema de parceria no hectare restante da famí-
lia. A certa altura, a única comida de que ele e a esposa dispunham era pão 
e sal. Estavam morrendo de fome. Mas ele rezou e continuou trabalhando, 
e suas preces foram atendidas. A colheita foi espetacular. Ele conseguiu não 
apenas pôr comida na mesa, mas também quitar suas dívidas. Nos anos 
subsequentes, expandiu seu único hectare para mais de oitenta. Tornou-se 
um dos proprietários rurais mais ricos do vilarejo e passou ele próprio a 
emprestar dinheiro. Teve três esposas, que morreram todas antes dele, e 
treze filhos. Sempre enfatizou a educação, o trabalho duro, a frugalidade, 
o sucesso por meio do esforço pessoal, o cumprimento de nossas promessas 
e a cobrança do mesmo em relação aos outros. Durante toda a vida, acor-
dou antes do nascer do sol e não ia dormir sem antes sair a cavalo para fazer 
uma inspeção noturna de cada hectare de seus campos. Mesmo aos cem 
anos, insistia em fazê-lo. Meus tios se preocupavam que ele pudesse cair 
— estava fraco e instável —, mas sabiam que era importante para meu avô. 
Então lhe arrumaram um cavalo menor e certificavam-se de que houvesse 
sempre alguém para acompanhá-lo. Continuou inspecionando seus cam-
pos até o ano em que morreu. 

Se meu avô tivesse vivido no Ocidente, isso teria parecido absurdo. 
Não é seguro, seu médico diria. Se ele insistisse, acabasse caindo e fosse 
parar na emergência com o quadril quebrado, o hospital não o deixaria 
voltar para casa. Insistiriam para que fosse para uma casa de repouso. Mas 
no mundo pré-moderno de meu avô, era ele quem escolhia como queria 
viver, e o papel da família era tornar sua escolha possível.

Meu avô finalmente morreu com quase 110 anos. Ele bateu com a 
cabeça ao cair de um ônibus. Estava indo a negócios ao fórum de uma ci-
dade próxima, o que em si parece loucura, mas era uma prioridade para 
ele. O ônibus deu partida quando ele ainda estava saltando e, embora esti-
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vesse acompanhado de parentes, acabou caindo. É bastante provável que 
tenha desenvolvido um hematoma subdural — um sangramento dentro 
do crânio. Meu tio o levou para casa e, no decorrer dos dois dias seguintes, 
Sitaram foi morrendo. Conseguiu viver do jeito que queria e com a família 
à sua volta até o fim. 

Durante a maior parte da história da humanidade, para aqueles poucos 
que de fato sobreviveram até a velhice, a experiência de Sitaram Gawande 
era a norma. Sistemas multigeracionais eram utilizados para cuidar dos 
idosos, frequentemente com três gerações vivendo sob o mesmo teto. 
Mesmo quando o núcleo familiar substitui a família estendida (como 
ocorreu no norte europeu há vários séculos), os mais velhos não eram 
abandonados para lidar sozinhos com as debilidades da velhice.1 Os filhos 
na maioria das vezes deixavam a casa dos pais assim que tinham idade 
suficiente para ter a própria família. Mas um deles normalmente ficava, 
com frequência a filha mais nova, se os pais sobrevivessem até uma idade 
avançada.2 Foi esse o papel que coube à poeta Emily Dickinson, em 
Amherst, Massachusetts, em meados do século xix.3 Seu irmão mais velho 
deixou a casa dos pais, casou-se e formou a própria família, mas ela e a 
irmã mais nova ficaram com os pais até a morte deles. O pai de Emily 
acabou vivendo até os 71 anos e, àquela altura, ela já tinha mais de qua-
renta anos. A mãe viveu ainda mais e as duas filhas acabaram passando a 
vida toda na casa dos pais. 

Por mais diferente que a vida dos pais de Emily Dickinson nos Esta-
dos Unidos possa parecer da de Sitaram Gawande na Índia, em ambos os 
casos os sistemas utilizados tinham em comum a vantagem de resolver com 
facilidade a questão dos cuidados dos idosos. Não houve necessidade de 
economizar para pagar por uma vaga em uma casa de repouso nem de 
providenciar a entrega de refeições. Estava subentendido que os pais sim-
plesmente continuariam vivendo em suas casas, assistidos por um ou mais 
dos filhos que criaram. Nas sociedades contemporâneas, em contrapartida, 
a velhice e a enfermidade deixaram de ser uma responsabilidade comparti-
lhada, multigeracional, e se tornaram uma experiência mais ou menos pri-
vada — algo a ser vivido em grande parte sozinho ou com a ajuda de mé-
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dicos e instituições. Como isso aconteceu? Como passamos da vida de 
Sitaram Gawande para a de Alice Hobson?

Uma explicação é o fato de a própria velhice ter mudado. No passado, 
sobreviver até uma idade avançada era algo incomum e os poucos que so-
breviviam desempenhavam um papel especial como guardiões da tradição, 
do conhecimento e da história.4 Tendiam a manter seu status e sua autori-
dade como chefes de família até sua morte. Em muitas sociedades, os ido-
sos não apenas inspiravam respeito e obediência como também ministra-
vam ritos secretos e detinham poder político. Os idosos eram tão respeitados 
que, quando perguntadas a respeito de sua idade, as pessoas costumavam 
fingir ser mais velhas do que eram, não mais novas.5 As pessoas sempre 
mentiram a respeito da idade. Os demógrafos chamam o fenômeno de age 
heaping, ou arredondamento de idade, e desenvolveram complexos desvios 
quantitativos para corrigir todas as mentiras nos censos. Também percebe-
ram que, durante o século xviii, nos Estados Unidos e na Europa, a dire-
ção de nossas mentiras mudou. Enquanto hoje as pessoas com frequência 
dizem aos recenseadores terem uma idade inferior à que têm de fato, estu-
dos de censos passados revelam que, antigamente, costumavam dizer que 
tinham uma idade superior à real. A dignidade da velhice era algo a que 
todos aspiravam. 

Mas a idade não tem mais o valor de raridade. Nos Estados Unidos, 
em 1790, pessoas com 65 anos ou mais constituíam menos de 2% da po-
pulação;6 hoje, representam 14%.7 Na Alemanha, na Itália e no Japão, 
passam dos 20%.8 A China é agora o primeiro país do mundo com mais 
de 100 milhões de idosos.9 Quanto ao monopólio que os idosos antes de-
tinham sobre o conhecimento e a sabedoria, é também algo do passado, 
graças às tecnologias de comunicação — começando com a própria escrita 
e se estendendo até a internet e além.10 As novas tecnologias também criam 
novas profissões e requerem novas competências, o que diminui ainda mais 
o valor da longa experiência e do juízo amadurecido. Antigamente, podía-
mos pedir a ajuda de alguém mais velho e experiente para explicar o mun-
do. Agora consultamos o Google e, se tivermos algum problema com o 
computador, perguntamos a um adolescente. 

Talvez o mais importante seja o fato de que a maior longevidade pro-
vocou uma mudança no relacionamento entre os jovens e os idosos.11 Tra-
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dicionalmente, os pais idosos eram uma fonte de estabilidade, proteção 
econômica e conselhos necessários para jovens famílias buscando cami-
nhos para a segurança e tranquilidade. E como proprietários rurais tam-
bém tendiam a manter suas terras até morrerem, o filho que sacrificava 
tudo para cuidar dos pais poderia esperar herdar toda a propriedade, ou 
pelo menos uma porção maior do que a de um filho que tivesse se mudado 
para longe. Mas quando os pais começaram a viver por muito mais tempo, 
começou a surgir certa tensão. Para os jovens, o sistema familiar tradicional 
tornou-se menos uma fonte de estabilidade e mais uma luta pelo controle 
— sobre os bens, as finanças e até sobre as decisões mais básicas a respeito 
de como poderiam viver. 

E de fato, no lar tradicional de meu avô Sitaram, a tensão geracional 
nunca esteve muito distante. Não é difícil imaginar como meus tios se 
sentiram quando o pai completou cem anos e eles próprios, já idosos, ain-
da esperavam para herdar suas terras e obter independência econômica. 
Soube de disputas amargas em famílias do interior entre idosos e filhos 
adultos a respeito de terras e dinheiro. No último ano de vida de meu avô, 
uma disputa inflamada irrompeu entre ele e meu tio com quem vivia. O 
motivo que deu origem à briga nunca ficou muito claro: talvez meu tio 
tivesse tomado uma decisão de negócios sem consultar meu avô; talvez 
meu avô quisesse sair e ninguém da família quisesse ir com ele; talvez ele 
gostasse de dormir com a janela aberta e eles gostassem de dormir com a 
janela fechada. Qualquer que fosse a razão, a briga culminou ou com a 
saída abrupta de Sitaram de casa no meio da noite ou com seu trancamen-
to do lado de fora, dependendo de quem contasse a história. De alguma 
maneira ele conseguiu chegar à casa de outro parente, a quilômetros de 
distância, e se recusou a voltar para sua própria casa por dois meses. 

O desenvolvimento econômico global mudou dramaticamente as 
oportunidades para os jovens. A prosperidade de países inteiros depende 
da disposição desses jovens de escaparem das algemas das expectativas fa-
miliares e seguirem seu próprio caminho — de buscarem emprego onde 
quer que estes estejam, de trabalharem no que quiserem e de se casarem 
com quem desejarem. Assim foi o caminho de meu pai de Uti para Athens, 
Ohio. Ele deixou o vilarejo primeiro para ir à universidade em Nagpur, 
depois para aproveitar uma oportunidade profissional nos Estados Unidos. 
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Conforme foi se tornando bem-sucedido, começou a mandar quantias 
cada vez maiores de dinheiro para casa, ajudando a construir casas novas 
para o pai e os irmãos, a levar água potável e linha telefônica para o vilarejo 
e a instalar sistemas de irrigação que garantiam boas colheitas quando as 
estações de chuva eram ruins. Chegou a construir uma faculdade rural na 
área, que batizou em homenagem à mãe. Mas não havia como negar que 
tinha partido para nunca mais voltar. 

Por mais incomodado que meu pai ficasse com a maneira como os 
Estados Unidos tratavam os idosos, a velhice mais tradicional que meu avô 
pôde sustentar só foi possível porque os irmãos de meu pai não tinham se 
mudado para longe, como ele. Pensamos, com nostalgia, que queremos o 
tipo de velhice que meu avô teve. Mas a razão pela qual não a temos é que, 
no fim das contas, não a queremos de fato. O padrão histórico é claro: as-
sim que tinham recursos suficientes e a oportunidade de abandonar aquele 
estilo de vida, as pessoas partiam. 

O mais fascinante é que, com o passar do tempo, os idosos não parecem 
ter ficado especialmente tristes de ver os filhos partirem. Segundo os histo-
riadores, os idosos da era industrial não tinham problemas econômicos e 
não se importavam em ficar sozinhos.12 Em vez disso, com as economias 
em crescimento, o que ocorreu foi uma mudança no padrão de proprieda-
de de imóveis. Com os filhos partindo em busca de oportunidades em 
outros lugares, os pais que viviam mais tempo descobriram que podiam 
alugar ou até vender suas terras em vez de deixá-las de herança. O aumento 
da renda e, mais tarde, os sistemas de previdência, permitiram que cada vez 
mais pessoas acumulassem poupança e bens, possibilitando que mantives-
sem controle econômico de suas vidas durante a velhice e livrando-as da 
necessidade de trabalhar até morrer ou até ficarem totalmente incapacita-
das. O conceito radical da “aposentadoria” começou a tomar forma. 

A expectativa de vida, que era inferior a cinquenta anos em 1900, 
subiu para mais de sessenta na década de 1930, com melhorias na nutri-
ção, no saneamento e nos cuidados médicos.13 O tamanho das famílias 
diminuiu de uma média de sete filhos em meados do século xix para em 
torno de três após 1900.14 A idade média em que uma mãe tinha seu últi-
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mo filho também caiu — da menopausa para os trinta anos ou menos. 
Consequentemente, o número de pessoas que vivia o suficiente para ver os 
filhos atingirem a idade adulta aumentou de maneira considerável. No 
início do século xx, uma mulher teria em torno de cinquenta anos quando 
seu último filho fizesse 21 anos de idade, em vez de sessenta, como costu-
mava ocorrer um século antes.15 Os pais passaram a ter muitos anos, quase 
sempre uma década ou mais, antes que eles ou os filhos tivessem que se 
preocupar com a velhice. 

Então o que faziam era seguir em frente, assim como os filhos. Dada 
a oportunidade, tanto os pais quanto os filhos viam a separação como uma 
forma de liberdade. Sempre que tinham recursos financeiros, os idosos 
optavam pelo que os cientistas sociais chamam de “intimidade a distân-
cia”.16 Enquanto nos Estados Unidos do início do século xx, 60% daqueles 
com mais de 65 anos moravam com um dos filhos, na década de 1960 a 
proporção caíra para 25%.17 Em 1975, era inferior a 15%. E esse é um 
padrão mundial.18 Apenas 10% dos europeus com mais de oitenta anos 
vivem com os filhos e quase metade deles vive completamente sozinha, 
sem um cônjuge.19 Na Ásia, onde a ideia de deixar um pai idoso morando 
sozinho é vista tradicionalmente como algo vergonhoso — como meu pai 
a via —, a mesma mudança radical está ocorrendo. Na China, no Japão e 
na Coreia, as estatísticas nacionais mostram que a porcentagem de idosos 
que moram sozinhos está aumentando de forma rápida. 

Na verdade, isso é um enorme sinal de progresso. As opções para os 
idosos proliferaram. Del Webb, um incorporador imobiliário do Arizona, 
popularizou o termo “comunidade de aposentados” em 1960, quando lan-
çou o Sun City, um condomínio em Phoenix que foi um dos primeiros a 
limitar seus residentes a aposentados.20 Na época, era uma ideia controver-
sa. A maioria das incorporadoras acreditava que os idosos queriam ter mais 
contato com as outras gerações. Webb discordava. Ele acreditava que as 
pessoas na última fase de suas vidas não queriam viver da maneira que meu 
avô viveu, com a família no caminho. Construiu o Sun City como um 
lugar com uma visão alternativa de como as pessoas deveriam passar o pe-
ríodo de suas vidas a que ele se referia como “os anos de descanso”. Tinha 
um campo de golfe, uma galeria de lojas, um centro recreativo e oferecia a 
possibilidade de uma aposentadoria ativa, com atividades e jantares com-
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partilhados com outros como eles. A visão de Webb provou-se imensa-
mente popular e, na Europa, nas Américas e até na Ásia, as comunidades 
de aposentados se tornaram comuns. 

Para aqueles que não tinham interesse em se mudar para lugares desse 
tipo — Alice Hobson, por exemplo —, tornou-se aceitável e viável perma-
necer em casa, vivendo como queriam, de maneira autônoma. Esse fato 
continua sendo algo a ser celebrado. Pode-se dizer que não houve melhor 
época na história para ser velho. Os limites de poder entre as gerações fo-
ram renegociados, e não da forma como às vezes se acredita. Os idosos não 
perderam status e controle, mas passaram a compartilhá-los. A moderniza-
ção não rebaixou a posição dos mais velhos. Rebaixou a posição da família. 
Ela deu às pessoas — tanto aos jovens quanto aos velhos — um modo de 
vida com maior liberdade e controle, incluindo a liberdade de ter menos 
obrigações para com as outras gerações. A veneração aos idosos pode ter 
desaparecido, mas não porque foi substituída pela veneração aos jovens. 
Foi substituída pela veneração à independência pessoal.

Resta um problema com esse modo de vida. Nossa reverência pela inde-
pendência não leva em conta a realidade do que acontece na vida: mais 
cedo ou mais tarde, a independência se torna impossível. Seremos acome-
tidos por doenças ou limitações sérias. É tão inevitável quanto o pôr do sol. 
Surge então uma nova questão: se vivemos pela independência, o que fazer 
quando ela não pode mais ser sustentada? 

Em 1992, Alice completou 84 anos. Gozava de uma saúde impressio-
nante. Teve de colocar dentadura e se submeter a uma cirurgia de catarata 
em ambos os olhos. Só isso. Não tivera nenhuma doença grave nem fora 
hospitalizada. Ainda frequentava a academia com sua amiga Polly, fazia 
suas próprias compras e cuidava da casa sozinha. Jim e Nan lhe ofereceram 
a opção de transformar o porão da casa deles em um apartamento para ela. 
Talvez fosse mais fácil para ela se estivesse lá, disseram. Ela não queria nem 
ouvir falar. Não tinha a menor intenção de não morar mais sozinha. 

Mas as coisas começaram a mudar. Certo dia, em uma viagem de fé-
rias às montanhas com a família, Alice não apareceu para almoçar. Foi 
encontrada sentada na cabana errada, se perguntando onde estava todo 
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mundo. Nunca a tínhamos visto confusa daquele jeito. A família ficou 
mais atenta a ela nos dias seguintes, mas não houve nenhum outro inci-
dente, então acabamos deixando para lá. 

Então um dia, ao visitar Alice, Nan percebeu que a sogra tinha hema-
tomas por toda a perna. Tinha caído? 

Não, disse Alice a princípio. Entretanto, mais tarde, admitiu que le-
vara um tombo ao descer a escada de madeira que levava ao porão. Fora 
apenas um escorregão, insistiu. Poderia ter acontecido com qualquer um. 
Da próxima vez seria mais cuidadosa. 

No entanto, logo ocorreram novas quedas, várias delas. Nenhum osso 
quebrado, mas a família estava ficando preocupada. Então Jim fez o que 
todas as famílias naturalmente fazem hoje em dia: levou-a ao médico. 

O médico fez alguns testes, descobriu que os ossos de Alice estavam 
enfraquecendo, e recomendou que ela tomasse cálcio. Trocou alguns de 
seus medicamentos e lhe prescreveu algumas novas receitas. Mas a verdade 
era que ele não sabia o que fazer. Não lhe trouxemos um problema que 
pudesse ser resolvido. Alice estava instável. Sua memória começava a falhar. 
Os problemas só fariam aumentar. Sua independência não seria sustentável 
por muito mais tempo. Mas ele não tinha respostas ou orientações. Não 
podia nem descrever o que deveríamos esperar que fosse acontecer. 


