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Resumo 

Como resposta às novas demandas geradas pelo envelhecimento populacional, no Brasil 

e no mundo, cresceram o interesse científico pela velhice e a preocupação pelo bem-

estar social, econômico e psicológico do idoso. A inserção do velho na sociedade, mais 

do que uma meta a ser buscada, deve ser diretriz dos programas voltados para a velhice, 

cuja formulação não pode prescindir da participação de quem envelhece. A psicologia 

social tem papel importante na defesa dos direitos humanos de grupos minoritários e 

vem contribuindo na solução de muitas questões psicossociais. Nessa direção, 

desenvolveu-se o presente trabalho que objetivou conhecer a velhice, na interface entre 

o subjetivo e social, pelo levantamento de suas representações. Foram entrevistadas 51 

idosas ativas (de 60 a 92 anos), e sete jovens (de 18 a 27 anos), de classe média e 

residentes em João Pessoa/PB. Os dados indicaram a predominância, nos dois grupos, 

de representações negativas da velhice, ancoradas em idéias de doença, declínio físico e 

psíquico e perdas sociais. Nas jovens, essas representações objetivaram-se em angústia 

frente a sua velhice futura; nas idosas, objetivaram-se em rejeição à velhice e na 

negação da identidade que lhes é imposta pela sociedade. Prevaleceu a representação de 

que múltiplos fatores atuam no envelhecimento e que a idade cronológica, por si só, não 

é critério para sua demarcação. Houve consenso sobre a existência de discriminação da 

velhice no país; entretanto poucas idosas admitiram ter sofrido preconceito. 

Preponderou a representação de que a velhice bem-sucedida resulta da interação entre 

fatores biológicos, psicológicos e sociais; todavia o suporte sócio-afetivo, objetivado 

pelo amor, cuidados e atenção, foi o fator prioritário. Considerou-se que, que o conjunto 

dos dados oferece subsídios à implantação de programas multiprofissionais de 

promoção do envelhecimento ativo com inclusão da pessoa idosa na sociedade. 

 

Palavras-chave: representações sociais; processos identitários; velhice ativa; promoção 

da velhice. 
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Abstract 

As a response to new demands brought about by aging both in Brazil and in the world 

as a whole, the scientific interest for this issue concerning the old person social, 

economic and psychologic well-being. The inclusion of the aging in society, rather than 

an aim has had to become programs and public policies cannot do without the 

participation of these subjects. Social Psychology has developed an outstanding role in 

the defense of human rights of minorities and has added to the solving of many 

psychosocial matters. This work has the goal of adding to the knowledge of old age and 

the aging process.51 active aging people were interviewed (60/92 years old) and seven 

young subjects (18 to 27) of the medium class of João Pessoa/PB. Data indicate the 

predominance in both groups of negative representations of old age and aging, rooted in 

ideas of illness, physical decline and losses both social and biological. Amongst the 

young, these representations of rejection appear under the form of unquietness as to 

their own process in the future. Amongst the older the denial and avoidance of the 

identity imposed by society to them prevailed. Many triggering factors are considered 

when thinking about action and upon aging and chronological age is not a unique 

criterium for its delimitation. There is consensus about the existence of discrimination 

of the old in the country: however not many admitted having been victims of prejudice. 

The prevailing representation is that a well off aging results of the interaction between 

biological, psychological and social factors; however, the social and affective bonds are 

prioritary amongst these, under the form and expression of loving care and attention. 

We consider that set of data offers important elements as guidance to multiprofessional 

programs aiming at the promotion of active aging subjects as valued members of 

society. 

 

Key words: social representations, identity processes, active aging, promotion of the 

aging. 

 

 



Introdução 

 

A partir dos anos 80, a longevidade passou a ser um fenômeno que incide em 

grande parte do mundo, seja em países desenvolvidos seja nos países em 

desenvolvimento, entre os quais, o Brasil (OMS, 2005). De acordo com a Organização 

das Nações Unidas, o mundo se encontra na ―era do envelhecimento‖, período que vai 

de 1975 até 2025.  

O envelhecimento populacional verificado em vários pontos do planeta, durante 

o século XX, vem suscitando várias questões para os gestores públicos, para a ciência e 

para a sociedade civil, repercutindo no aumento da produção científica em resposta às 

demandas emergentes dessas mudanças no perfil demográfico. Como assinalado por 

Neri (2004), [...] na Europa ocidental e nos Estados Unidos, regiões onde a ciência do 

comportamento primeiro se desenvolveu, foi forte razão social para a emergência do 

interesse da psicologia pelo estudo da velhice e pelo atendimento a idosos‖ (p. 69). A 

autora colocou em relevo o papel do psicólogo nesse campo, seja na orientação e 

acompanhamento em nível individual ou institucional, seja na criação de programas de 

qualidade de vida e de mudança de atitudes. Por outro lado, a psicologia brasileira, no 

tocante ao estudo e à intervenção no campo da velhice ainda deixa a desejar, carecendo 

de incremento na produção, melhor sistematização e difusão do conhecimento 

científico. Ao avaliar o desempenho da psicologia nesse campo, Neri prognosticou um 

cenário de crescentes possibilidades que seguem à evolução da psicologia do 

envelhecimento: 

Parte dos profissionais acompanha a literatura 

internacional de pesquisa e intervenção; parte trabalha de 

forma intuitiva, procurando adaptar conhecimentos 

básicos da disciplina à solução de problemas emergentes. 
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Eles se tornam mais evidentes à medida que está 

aumentando a população idosa e em que o campo 

profissional da gerontologia vai se delineando de forma 

mais clara no país [...] (Neri, 2004, p. 71) 

 

Em virtude do caráter ainda incipiente da prática nesse campo, é que muitas 

vezes são gestados, no espaço burocrático da política e/ou no ambiente das instituições 

de ensino e pesquisa e, nesse caso, programas dirigidos aos idosos, mas distanciados da 

população a que se destinam. Mesmo que visem à promoção da velhice, em seu 

nascedouro, falham por ignorá-la, e ela permanece insuficientemente conhecida e 

compreendida, explicada a partir de teorias apriorísticas que terminam por reforçar 

noções estereotipadas sobre o envelhecimento. Como romper a dicotomia sujeito versus 

objeto? O que se sabe sobre aquele de quem se fala e para quem se dirigem as 

intervenções? O que pensam, desejam e precisam as pessoas idosas? O que têm a 

ensinar as pessoas que estão envelhecendo satisfatoriamente? Como articular o saber 

prático da velhice bem-sucedida aos programas voltados para a promoção da velhice? 

Este trabalho pretendeu apontar alguns caminhos para a solução dessas questões, 

sob uma perspectiva psicossocial e multidisciplinar. Além de atender a uma demanda da 

realidade brasileira, preenchendo lacunas teóricas e empíricas, tencionou-se, no 

processo mesmo de investigação, trazer à tona a temática incômoda da velhice – da qual 

a sociedade vem fugindo desde tempos imemoriais – e, com isso, provocar sua 

resignificação entre as próprias idosas e a comunidade acadêmica.  

Buscou-se ampliar o conhecimento sobre a velhice e a velhice bem-sucedida, no 

contexto atual, privilegiando o ponto de vista das mulheres que vivenciam um 

envelhecimento bem-sucedido, isto é, que se mantêm ativas e partícipes da sociedade. 

Entende-se que a participação das pessoas idosas na formulação de políticas de 
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valorização da velhice, assim como a expansão do diálogo entre a universidade, o 

Estado e a sociedade, são passos necessários para a desconstrução de representações 

estigmatizantes e discriminatórias sobre a velhice. 

Optou-se por descrever a trajetória do trabalho de tese, sistematizando a sua 

apresentação em cinco capítulos. 

No Primeiro Capítulo, intitulado, Retrospectiva histórica da velhice, 

mudanças demográficas e políticas sociais, abordou-se a temática basilar da tese, 

delimitada por um conjunto de elementos, ordenado em três tópicos. O primeiro tópico 

enfocou as mudanças no conceito de velhice e sua expressão em diferentes sociedades, 

ao longo do tempo – da antiguidade até a sociedade contemporânea. À retrospectiva 

histórica aliou-se uma análise das condições sociais da produção do conhecimento sobre 

a velhice, desde as crenças do senso comum e especulações filosóficas, até o momento 

em que passou ao domínio científico, (inicialmente, da medicina e ciências da saúde, 

para atingir às ciências sociais e humanas). No segundo tópico explorou-se a 

longevidade como fenômeno demográfico mundial e nacional, analisado a partir de 

dados empíricos e estatísticos oficiais, de modo que a traçar o perfil do idoso na 

realidade brasileira, com vistas a explicações e indicações das perspectivas futuras. No 

terceiro tópico buscou-se entender a repercussão da velhice no âmbito societal, por meio 

do exame de fatos e documentos que refletem o tratamento oficial dirigido à pessoa 

idosa, assim como a atuação da sociedade civil frente às políticas públicas e a sua 

aplicabilidade. 

O Capítulo 2, intitulado A velhice – da gerontologia à perspectiva 

psicossocial, foi subdividido em três tópicos. No primeiro e segundo tópicos, procedeu-

se à revisão da literatura sobre a velhice e o envelhecimento bem-sucedido, 

respectivamente, examinando os principais conceitos e pressupostos teóricos no âmbito 
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da gerontologia e da psicologia do envelhecimento. No último tópico, fez-se uma 

avaliação crítica dessas perspectivas a partir de uma perspectiva psicossocial, opção 

norteadora do presente trabalho. Apresentou-se então o enfoque teórico-metodológico 

adotado que consistiu numa tentativa de articulação entre duas abordagens da vertente 

psicossociológica da psicologia social – a teoria da representação social e a teoria da 

identidade social – e o estado da arte sobre a velhice. 

No Capítulo 3, cujo título é O caminhar metodológico da pesquisa, tratou-se 

de descrever os passos da pesquisa empírica, organizada em três tópicos. O primeiro 

explicita o objetivo geral e os objetivos específicos desse trabalho. No segundo tópico, 

descreveu-se detalhadamente a metodologia usada, em subtópicos referentes à amostra, 

aos procedimentos de coleta e de análise, instrumento e local em que se desenvolveu o 

estudo empírico.  

O Capítulo 4, intitulado Resultados, tratou da exposição dos dados empíricos, 

com uma síntese dos resultados das variáveis sócio-demográficas e das duas análises 

empregadas: a análise de conteúdo e a análise de dados textuais (através do software 

ALCESTE). 

No Capítulo 5, intitulado Discussão dos resultados, buscou-se a articulação e 

interpretação dos dados obtidos, tendo em conta os conceitos teóricos norteadores do 

trabalho, os objetivos traçados e o estado da arte acerca do campo pesquisado. 

Nas Considerações finais fez-se uma apreciação prospectiva da contribuição 

desse trabalho para o desenvolvimento dos estudos sobre a velhice, assim como na 

disseminação de novas representações e práticas intervencionistas, multiprofissionais, 

dirigidas a sua promoção. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 



1. Retrospectiva histórica do envelhecimento, mudanças 

demográficas e políticas sociais 

 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

Assim calmo, assim triste, assim magro 

nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

Tão paradas, e frias e mortas; 

eu não tinha este coração que nem se mostra 

Eu não dei por conta desta mudança 

Tão simples, tão certa, tão fácil 

– Em que espelho ficou perdida a minha face? 
CECÍLIA MEIRELES, [Retratos, em Flor de poemas] 

 

 

1. 1. A velhice - da antiguidade ao século XXI 

Em seu famoso ensaio sobre a velhice, Simone de Beauvoir (1970/1990), 

consagrou um capítulo à análise da condição dos velhos através das diversas épocas e 

lugares. Embora pretendesse realizar um estudo exaustivo do tema, como explicitado no 

preâmbulo de sua obra, Beauvoir terminou por reconhecer os limites e dificuldades da 

empreitada, admitindo mesmo a impossibilidade de escrever uma história da velhice. 

Através da análise de documentos, da mitologia, da literatura e da iconografia, chegou 

ao que chamou de ―uma imagem incerta, confusa e contraditória da velhice‖, 

concluindo que ―é o sentido que os homens conferem à sua existência, é seu sistema 

global de valores que define o sentido e o valor da velhice‖ (p. 108). 

Também nos dias que correm encontram-se diversas visões, por vezes 

antagônicas, sobre o envelhecimento, as quais têm suas raízes engastadas no solo da 

história, que ora mostra a velhice como um privilégio e sua vivência puro deleite – sinal 

da vitória do indivíduo ante a morte, ora a apresenta como uma pena, patente no 

declínio do corpo e das funções – prenúncio da proximidade inexorável da morte. 
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No intuito de aclarar os mecanismos que engendraram essas representações, 

seguiu-se o exemplo de Simone de Beauvoir, adentrando no tema da velhice através de 

um resgate histórico, focalizado principalmente na cultura ocidental
1
. Buscou-se 

identificar nas diferentes configurações sociais o modo como a sociedade percebe a 

velhice, que critérios usa para sua demarcação, quais as suas crenças acerca das causas 

do envelhecimento e como são as relações entre os idosos e demais membros da 

sociedade, ou seja, como vivem e como são tratados os idosos ao longo do tempo. 

Sua análise possibilitou identificar no vocábulo ―velhice‖ dois sentidos distintos: 

a velhice como uma categoria social, mais ou menos valorizada segundo as 

circunstâncias e a velhice como destino singular para cada indivíduo.  

 

O primeiro ponto de vista é o dos legisladores, dos 

moralistas; o segundo o dos poetas; quase sempre, eles se 

opõem radicalmente um ao outro. Moralistas e poetas 

pertencem sempre às classes privilegiadas e esta é uma 

das razões que tira de suas palavras uma grande parte do 

seu valor: eles dizem sempre apenas uma verdade 

incompleta e, muito freqüentemente, mentem. Entretanto, 

como os poetas são mais espontâneos, são mais sinceros. 

(Beauvoir, 1970/1990: 109) 

 

Conforme Beauvoir (1990), no primeiro texto conhecido que trata do assunto, 

escrito cerca de 2500 a.C., por Ptah-hotep, poeta egípcio, a velhice é reproduzida em 

tons sombrios: 

Como é penoso o fim de um velho! Ele se enfraquece a 

cada dia; sua vista cansa, seus ouvidos tornam-se surdos; 

sua força declina; [...] Suas faculdades intelectuais 

diminuem, e lhe é impossível lembrar-se hoje do que 

aconteceu ontem [...] A velhice é o pior dos infortúnios 

que pode afligir um homem [...]. 

(Beauvoir, 1990: 114) 

 

                                                 
1
 Embora ultrapasse o objetivo desse tópico, a menção às sociedades orientais pareceu oportuna, em 

virtude da posição singular e privilegiada que têm os anciãos naquelas sociedades, como contraponto à 

sociedade ociental. 
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A condição da velhice na Grécia e em Roma, na antiguidade, é descrita por 

historiadores, mas não há documentação disponível com dados quantitativos sobre a 

proporção de idosos, nem precisão quanto à representatividade dos achados para a 

maioria da população. Sabe-se que a vida naqueles tempos era árdua; para sobreviver às 

enfermidades, às intempéries climáticas e às lutas entre povos rivais, o indivíduo 

precisava ter muita saúde e resistência. A velhice acontecia prematuramente e a 

longevidade era privilégio de uma minoria abastada. Não havia um conceito 

formalizado de aposentadoria, ficando o cessar das atividades limitadas ao exército, 

com algumas exceções, conforme salientado por Mascaro (1997). 

Na Grécia, também não existia limite de idade para a vida ativa dos generais e 

Péricles se manteve nesse posto até sua morte, aos 66 anos. As atividades laborais 

começavam cedo e não se sabe sobre o limite para o cessar da produtividade dos 

trabalhadores manuais. Entretanto, a história registra inúmeros exemplos da 

produtividade intelectual em idade avançada: Sófocles (496-406 a.C.), por exemplo, 

escreveu sua última peça Édipo em Colono, quando contava cerca de 90 anos; Eurípedes 

(480-406 a.C.) escreveu seus últimos trabalhos com 80 anos e Platão (427-348 a.C.) 

concluiu sua última obra, Leis, perto de morrer, aos 81 anos, conforme observado por 

Mascaro, 1997. As atividades laborais começavam cedo e não se sabe sobre o limite 

para o cessar da produtividade dos trabalhadores manuais. Entretanto, a história registra 

inúmeros exemplos da produtividade intelectual em idade avançada: Sófocles (496-406 

a.C.), por exemplo, escreveu sua última peça Édipo em Colono, quando contava cerca 

de 90 anos; Eurípedes (480-406 a.C.) escreveu seus últimos trabalhos com 80 anos e 

Platão (427-348 a.C.) concluiu sua última obra, Leis, perto de morrer, aos 81 anos, 

conforme observado por Mascaro, 1997. 
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A maturidade e a idade avançada eram valorizadas na antiguidade. Em Ditos e 

feitos memoráveis de Sócrates, Xenofonte (430-355 a.C.) refere-se ao respeito que 

Sócrates (469-399) recomendava aos filhos em relação aos seus pais. Em A República, 

Platão aconselhava o respeito aos mais velhos nas leis da ―Cidade ideal‖. Em Esparta, o 

conselho de anciãos, denominado Gerúsia, era formado por pessoas com mais de 60 

anos; detentores de poder e autoridade. 

Aristóteles (384-322 a. C.), em sua Arte retórica descreveu o caráter do idoso: 

em contraposição ao do jovem, desenhando um quadro sombrio da velhice: 

 

Têm mais propensão para a covardia do que para a 

coragem, são frios de temperamento e nada mais parece 

entusiasmá-los. São mais egoístas do que o necessário, 

vivem mais virados para o útil do que para o belo e são 

pessimistas em razão de sua experiência, pois a vida 

ensinou-os que a maior parte das coisas que nos 

acontecem são más. Vivem mais de recordações do que 

de esperanças (Aristóteles, citado por Marques, 2001, pp. 

220-221) 

 

Outro exemplo da visão negativa da velhice aparece ainda na antiga cultura 

grega, é representado pelo filósofo pré-socrático Demócrito de Abdera (460-370 a.C.), 

para quem ―a velhice é mutilação total. Tudo tem e de tudo é carente‖. O mesmo 

Demócrito mostrou-se ambivalente ao comparar juventude e velhice: ―Força e beleza 

são bens da juventude, comedimento, a flor da velhice [...]. O velho foi jovem, mas 

quanto ao jovem, é incerto se ele chegará à velhice. Portanto, o bem realizado vale mais 

que o que está ainda por vir e é incerto‖ (citado por Masaro, 1997, p. 74). 

Por outro lado, encontrou-se em Marco Túlio Cícero (106-43 a.C.) uma posição 

mais favorável à velhice, quando do seu discurso pelo fortalecimento da autoridade do 

Senado, há muito abalada: ―A velhice, com efeito, é honorável, contanto que se defenda 

a si mesma, que mantenha seus direitos, que não se submeta a ninguém e que até o 
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derradeiro alento guarde seu império sobre os seus. [...] aquele que seguir essa regra, 

poderá ser velho de corpo, não o será jamais de alma‖. (citado por Masaro, 1997, p. 75). 

O interesse humano acerca das causas do envelhecimento, a procura pelo 

segredo da longevidade e eterna juventude, também remontam a tempos imemoriais, 

seguindo o caminho das crenças mágicas, passando pelas especulações filosóficas até 

chegar ao campo da medicina e ultrapassá-lo. Essas questões também foram cogitadas 

pelos sábios da Grécia antiga. Hipócrates (460-380 a.C.), consagrado como o ―pai da 

medicina‖, elaborou uma teoria segundo a qual o organismo humano era formado por 

quatro substâncias: o sangue, a linfa, a bílis amarela e a bílis negra. A doença e a velhice 

ocorreriam em função de um desequilíbrio entre essas substâncias. Ele comparou as 

fases da vida às estações do ano; relacionou a velhice ao inverno e marcou o seu início 

depois dos 56 anos. 

Entre o povo judeu, a obediência e o respeito aos velhos aparecem nas escrituras 

sagradas. Lê-se nos Provérbios: ―Os cabelos brancos são uma coroa de honra: é no 

caminho da justiça que essa coroa é encontrada‖. Em Levítico, encontra-se ―Tu te 

levantarás diante dos cabelos brancos e honrarás a pessoa do velho‖. Todavia, no 

Eclesiastes a velhice é descrita como detalhada e metaforicamente como declínio físico: 

 

―Lembra de teu criador durante os dias de tua juventude, 

antes que cheguem os dias maus, e que se aproximem os 

anos em que dirás: Não experimento mais nenhum prazer. 

Antes que se obscureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas e 

que as nuvens retornem após a chuva [...] 

(citado por Beauvoir, 1990: 117) 

 

Em documento divulgado pelo Vaticano em 1999 e intitulado Carta aos 

anciãos, o então Sumo Pontífice da igreja católica, João Paulo II – Karol Wojtyła, 

fundamentado nas sagradas escrituras, considerou o mandamento do decálogo: ―Honra 
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teu pai e tua mãe‖ mais do que um dever universal de respeito e amor dos filhos pelos 

pais, estando na base do forte laço que existe entre as gerações de jovens e anciãos. 

Segundo João Paulo II, ―[...] é próprio de uma civilização plenamente humana respeitar 

e amar os anciãos, para que estes se sintam, apesar da diminuição das forças, parte viva 

da sociedade‖. Já dizia Cícero que ‗o peso da idade é mais leve para quem se sente 

respeitado e amado pelos jovens‘‖. Em sua exortação à velhice, resgata a imagem da 

ancianidade: 

 

―Os anciãos ajudam a contemplar os acontecimentos 

terrenos com mais sabedoria, porque as vicissitudes os 

tornaram mais experimentados e amadurecidos. Eles são 

guardiões da memória colectiva e, por isso, intérpretes 

privilegiados daquele conjunto de ideais e valores 

humanos que mantêm e guiam a convivência social. 

Excluí-los é como rejeitar o passado, onde penetram as 

raízes do presente, em nome de uma modernidade sem 

memória‖. 

 

 

Na China antiga, entre tantos pensadores que valorizavam a sabedoria dos 

anciãos, destacou-se Confúcio
2
, cujos ensinamentos revelam a importância do idoso 

como modelo às gerações seguintes. A colocação dos anciãos nos postos mais elevados 

do poder era uma norma vigente tanto na vida pública como no seio da família. Em seus 

ensinamentos, coletados na obra, recentemente lançada, O livro das explicações e 

respostas em 20 capítulos, Confúcio (s/data, p. 16) esclarece como devem ser as 

relações entre pais e filhos, realçando o valor das tradições antigas, ―[...] um filho deve 

ajudar os pais durante a sua vida de acordo com os ritos, fazer-lhes as exéquias e 

oferendas depois de sua morte de acordo com os ritos‖. Indagado por um discípulo 

ainda sobre a piedade filial, um princípio ético que normatiza as relações entre pais e 

                                                 
2
 Segundo a biografia tradicional do grande historiador Seu-ma Ts‘ien (cerca de 145 a 85 AC), Confúcio 

teria nascido em 551 a.C. e morrido aos 72 anos em 479 a.C. 
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filhos, o mestre recomenda a atitude respeitosa dos filhos para com os pais, mesmo 

quando esses incidirem em algum deslize: 

 

Se seus pais cometerem um erro, advirta-os com muita 

doçura. Se os vir determinados a não seguir seus 

conselhos, redobre seus testemunhos de respeito, sem se 

opor. Ainda que o maltratem, não guarde nenhum 

ressentimento. [...] É preciso lembrar-se amiúde da idade 

de seus pais, regozijar-se de sua longevidade e temer que 

eles venham a morrer.  

(Idem, ibidem, pp. 37-38). 

 

Na tradição cultural chinesa da antiguidade os jovens respondiam à autoridade 

dos anciãos com resignação ou desespero, uma vez que não concebiam um meio de 

escapar dela, fato registrado na literatura e em antigas óperas. Confúcio justificava essa 

autoridade moral, relacionando a passagem do tempo à aquisição da sabedoria e à 

delimitação da velhice: 

 

Aos 15 anos, eu me aplicava ao estudo da sabedoria; aos 

30, consolidei-o; aos 40, não tinha mais dúvidas; aos 60, 

não havia mais nada no mundo que me pudesse chocar; 

aos 70, podia seguir os desejos do meu coração sem 

transgredir a lei moral. 

(Idem, ibidem: 37-38). 

 

 

A reverência aos idosos, considerados sábios encarregados da preservação e 

transmissão dos valores culturais às gerações, também entre os japoneses é uma prática 

que recua às antigas tradições. Nos dias atuais, a chamada piedade filial, princípio ético 

que remonta às lições de Confúcio e à cultura dos séculos VI e VII d.C. ainda preside as 

relações familiares. Segundo assinalado por Santos (2003): ―Nas nações do leste da 

Ásia (Coréia, China e Japão), os velhos são muito respeitados, não só por deterem 
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autoridade intrafamiliar, mas também por serem responsáveis pela perpetuação dos 

valores, princípios e crenças que dão sustentação a toda a sociedade‖.  

A idéia relativamente generalizada de que os idosos sempre tiveram mais valor 

na cultura oriental do que nos países ocidentais, arrefece ante registros históricos acerca 

de um costume praticado em algumas regiões japonesas, no final do século XIX, o qual 

é retratado magistralmente no premiado filme do japonês diretor Shohei Imamura, 

intitulado A Balada Para Narayama. Ao comentar o filme e contextualizar o Japão 

naquele tempo, Sam (2003) foi esclarecedor,  

 

[...] em alguns vilarejos nipônicos a tradição determinava 

que seus moradores, ao atingirem a idade dos 70 anos, 

teriam de subir ao cume de uma determinada montanha 

local, considerada sagrada, para, lá, aguardarem a morte 

chegar. Um dos sinais evidentes de que o momento da 

peregrinação à montanha chegara era dado pela perda dos 

dentes. 

 

No filme, a velha Orin, ciente do fim próximo, espera ansiosa, sua hora de partir, 

por compreender que o seu sacrifício abrandaria a situação de miséria econômica no seu 

lar, que teria ―uma boca a menos‖, agoniava-se em ver que, mesmo velha, permanecia 

forte, resistente, tanto que conservava seus dentes. Às escondidas dos filhos, e em 

desespero, usava pedras para destruí-los, e com isso atender à condição sine qua non 

para que se cumpra aquela estigmatizante prática: a deterioração física objetivada pela 

perda dos dentes. Seu filho, Tatsuhei, inconformado por ter sido designado para a difícil 

tarefa de abandonar a mãe à montanha Narayama, no momento da subida, ao 

demonstrar hesitação em seguir o costume, tencionando rompê-lo ou adiá-lo, recebe da 

própria mãe a reprimenda. Com rigor, Orin, convence-o a cumprir a tradição. 
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Nessa narrativa é patente o peso das contingências sócio-econômicas e culturais 

na urdidura da trama em que se entrelaçam as histórias individuais e coletivas de cada 

povo, como vem sendo comentado no decorrer desse capítulo. 

Retomando a retrospectiva histórica, como observado por Beauvoir (1990), 

depois de Hipócrates, a velhice passou ao domínio da ciência, ensejando o surgimento 

de teorias explicativas para o fenômeno do envelhecimento biológico. No século II, o 

médico grego Galeno (130-200 d.C.) enunciou que a velhice era decorrente do 

enfraquecimento e da redução das funções fisiológicas. Desde então, surgiram muitas 

teorias interpretativas do envelhecimento biológico, segundo destacado por Mascaro 

(1997). 

Sobre a condição velhice após o fim do mundo antigo, quando se deu a invasão 

dos bárbaros e vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs, há pouca informação. 

Escassos dados históricos e da mitologia germânica dão indícios da afirmação do valor 

da juventude da desvalorização da velhice, no século VI. A saga teutônica crepúsculo 

dos deuses, traduz simbolicamente esse conflito de gerações: 

 

Depois de terem reinado sobre o mundo muito tempo, 

o poderoso Odin e todos os antigos deuses 

confrontam-se, num combate, com deuses novos. 

Estes vencem, todos os outros perecem, e o universo é 

aniquilado. A terra é tragada. Depois, o mundo 

ressuscita: aparece um jovem sol, filho do antigo. 

(Beauvoir, 1990, p. 154). 

 

Durante a Idade Média, segundo análise de Beauvoir (1990), em que pese a 

submissão à tradição mosaica que prescreve o honrar pai e mãe, a igreja católica 

pareceu voltada para melhorar a condição dos velhos. Contudo, ela reconhece como 

uma contribuição positiva do cristianismo, a criação, depois do século IV, de asilos e 

hospitais que acolhiam órfãos, doentes e velhos. Entre o Baixo Império e alta Idade 
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Média, ―os velhos foram mais ou menos excluídos da vida pública: os jovens 

conduziam o mundo‖ (p. 157). Por volta do ano 1000, iniciou-se uma nova fase na 

história: a civilização sai do período das trevas e a sociedade feudal organiza-se. 

Naquele cenário o idoso não teve papel de destaque, conforme registros literários da 

época, e a velhice foi retratada como mito, em abstrato. ―Os heróis são dotados de uma 

grande longevidade e os anos vividos não pesam‖, porquanto suas aventuras duram 

muito e eles permanecem como se fossem eternamente jovens (p. 159). 

A idéia da destituição dos poderes do pai velho e fraco ao filho jovem, que 

circulava no imaginário social, por volta do século XI, aparece na Espanha, na mais 

antiga versão escrita, sob o nome de Romancero del Cid. Essa supremacia do filho 

sobre o pai reafirma-se com a expansão do cristianismo, patenteada na figura do Cristo, 

esculpida e pintada por artistas da época: ―No século XII é apresentado em sua glória, é 

o Rei dos reis. No século XIII, humaniza-se. [...] De repente, o Eterno, que não tinha 

idade, passa a ser pintado como um velho; imagina-se que se assemelhe aos patriarcas 

[...]‖ (Beauvoir, 1990, p. 164). 

Ao longo da história, como ressaltado por Beauvoir (1990) e Loureiro (1998, p. 

24) deu-se tanto a exaltação da velhice, como seu declínio aos olhos da sociedades. ―[...] 

particularmente, nos séculos XVII, XVIII e XIX, a sociedade sempre apresentou 

reações paradoxais sobre a velhice‖.  

Paralelamente ao classicismo, Beauvoir (1990) relata que prosperou na Europa 

do século XVII, uma literatura bafejada pelo gosto por temas repugnantes. O romancista 

espanhol Quevedo é considerado por Beauvoir como modelo dessa vertente: ―A 

humanidade inteira é descrita sob formas grotescas por este satirista aristocrata e 
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católico. [...] Mas são as velhas que o obcecam.‖ (p.208). Sua repulsa à mulher e, em 

particular, a velha é patenteada nesse excerto de um dos seus escritos
3
:  

 

A mulher velha é pavorosa, enrugada, ignóbil, com sua 

boca ‗desguarnecida‘, buracos à guisa de molares, nariz 

beijando o queixo; seu hálito é fétido, é um saco de ossos, 

é a morte em pessoa‖. (Quevedo, s/d, citado por Beauvoir, 

1990, p. 208). 

 

Na Europa do século XVIII, marcada pelo florescimento da burguesia e de 

valores utilitaristas, vem a lume uma imagem do velho como alguém ―[...] que se repete 

e estagna num mundo em mutação, ininterruptamente rejuvenescido‖ (Beauvoir, 1990, 

p. 233). Essa visão se evidencia em autores da época, entre os quais, destacou-se Swift, 

―[...] a quem se deve o mais cruel retrato jamais feito da velhice‖. As aventuras do 

personagem Gulliver, escritas quando o próprio Swift estava em idade avançada e vivia 

―[...] uma dramática decadência física e moral‖ (p.232) 

O êxodo rural no final do século XVIII e crescimento da população urbana, na 

França, na Inglaterra, o progresso técnico na indústria rural, produziram mudanças 

funestas para aqueles que não podiam competir com os proprietários burgueses que 

passaram a usar na agricultura métodos mais modernos. Essas mudanças 

particularmente funestas para os velhos até a segunda metade do século XIX. ―Ao 

envelhecerem, os operários ficavam incapazes de suportar o ritmo do trabalho. A 

revolução industrial realizou-se à custa de um incrível desperdício do material humano‖ 

(Beauvoir, 1990, p. 236). A literatura do século XIX abordou a velhice de modo 

realista, descrevendo tanto os velhos abastados, assim como os das classes exploradas. 

―Em Balzac, em Zola, em Dickens e nos romancistas russos, quase nunca se encontram 

                                                 
3
 Beauvoir transcreve vários extratos da literatura de Quevedo, sem entretanto fornecer qualquer 

referência à obra compulsada. 
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velhos operários‖, visto que esses não chegavam a envelhecer, mas ―as figuras de 

velhos camponeses são numerosas‖ (p. 254). 

No século XX, a crescente urbanização produziu o enfraquecimento da família 

patriarcal que sobreviveu por muito tempo na zona rural francesa e subsiste em certos 

países: no sul da Itália, no sul da Grécia, na Córsega e na Sardenha, onde os filhos 

continuam obedecendo ao velho pai. No Capítulo intitulado A velhice na sociedade de 

hoje
4
, Beauvoir (1990) considerou a condição das pessoas idosas aviltante e analisa a 

atuação dos vários atores sociais nesse drama: ―É a classe dominante que impõe às 

pessoas idosas seu estatuto; mas o conjunto da população ativa se faz cúmplice dela. Na 

vida privada, filhos e netos não se esforçam para abrandar o destino de seus 

ascendentes.‖ (p. 265). 

A interpretação de que os fatos sócio-econômicos repercutem no conjunto da 

sociedade atingindo, de modo especial a velhice, é comungada também por Bosi (1994) 

que pontua: ―Quando se vive o primado da mercadoria sobre o homem, a idade 

engendra desvalorização‖, assiste-se comumente, ―o voltar das costas, do jovem que 

aprendeu, ao velho que ensinou, pois a fonte doadora esgotou seus benefícios‖ (p. 36). 

A busca da eterna juventude, ainda vigente hoje, no final do século XIX e início 

do XX, ao lado do aumento da população idosa, foram propulsores de pesquisas que 

redundaram no despontar de um campo diferenciado de saber sobre a velhice. Esse 

conhecimento especializado é representado pela a geriatria, como saber médico e pela 

gerontologia, que contempla múltiplos aspectos: biológico, clínico, histórico, 

econômico e social. Mesclando-se, mais tarde, a um enfoque epidemiológico, passou 

indicar o envelhecimento como um risco para a ordem social, na medida em que ele 

implica um progressivo aumento das classes dependentes e marginalizadas. 

                                                 
4
 Em que pese o tempo em que esse ensaio sobre a velhice foi escrito por Simone de Beauvoir, ou seja, há 

quase quarenta anos, a caracterização ainda é adequada para os dias atuais. 
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A fim de elucidar os porquês suscitados com a emergência da velhice no debate 

acadêmico, político e social de hoje, foi também necessário considerar o tema sob o 

ângulo da demografia – assunto do próximo tópico. Procedeu-se ao levantamento e 

análise das mudanças no perfil demográfico mundial, com destaque para a repercussão 

dessas transformações no Brasil. 

 

1. 2. O fenômeno mundial do envelhecimento demográfico – a 

realidade brasileira 

De acordo com análise da Organização Mundial de Saúde – OMS (2005), em 

todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais 

rapidamente que a de qualquer outra faixa etária. Ademais, outros fatores demográficos 

tais como a queda da mortalidade infantil, a redução de mortes de adultos por doenças 

infecciosas e o declínio das taxas de natalidade têm contribuído para o envelhecimento 

populacional. Entre 1970 e 2025, espera-se um crescimento de 223%, ou em torno de 

694 milhões, no número de pessoas mais velhas.  

Esse fenômeno vem acontecendo de forma relativamente acelerada no Brasil. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, em 1991, de 

uma população em torno dos 150 milhões, 7,3% situava-se na faixa acima dos 60 anos. 

Os números do Censo de 2000 revelaram que a população idosa continuou a crescer no 

país em ritmo acelerado: dos quase 170 milhões de habitantes, cerca de 14 milhões 

contavam mais de 60 anos de idade, o equivalente a 8,6% da população total. A 

proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente do que a proporção de crianças. 

Em 1980, existiam cerca de 15 idosos para cada 100 crianças; em 2000, essa relação 

praticamente duplicou, passando para quase 30 idosos por 100 crianças. O declínio da 

taxa de fecundidade ainda é a principal fator para a queda do número de crianças, mas a 
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longevidade vem contribuindo progressivamente para o aumento de idosos na 

população. Em relação ao total dos idosos, o grupo das pessoas de 75 anos ou mais de 

idade, por exemplo, é o que teve o maior crescimento relativo (49,3%) nos últimos dez 

anos. Projeta-se que, até 2025, o Brasil ocupará a sexta colocação entre os países com 

maior número de pessoas idosas (Berquó, 1996; IBGE, 2000; Neri, 2004). 

O Gráfico 1, ilustra o fenômeno do envelhecimento mundial, tendo por base os 

dados populacionais de 2002 e as estimativas para 2025. Enquanto a proporção de 

crianças e pessoas jovens diminui e a proporção de pessoas com 60 anos de idade ou 

mais aumenta, a pirâmide triangular da população de 2002 será substituída por uma 

estrutura mais cilíndrica em 2025, segundo dados do documento Envelhecimento Ativo: 

um projeto de uma política de saúde 
5
da OMS (2002).  

 

Gráfico 1. Pirâmide da população global de homens e mulheres em 2002 e 2025. 
 

 

O perfil etário de um país – a quantidade proporcional de crianças, jovens, 

adultos e idosos – é um dado importante a ser considerado pelos governantes. Assim, o 

                                                 
5
 Esse projeto foi desenvolvido pelo Programa de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como uma contribuição para o Segundo Encontro Mundial das Nações Unidas 

sobre Envelhecimento, realizado em Madri, em abril de 2002. 
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crescimento do tempo de vida das pessoas tem provocado questionamentos acerca de 

como equacionar o envelhecimento humano dentro das sociedades atuais e quais suas 

conseqüências para o funcionamento social. 

 

Em países onde impera forte desigualdade social e onde 

não há políticas de atendimento das necessidades 

evolutivas  

Quando se comparam os percentuais de idosos entre as regiões brasileiras, 

segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2005, o Nordeste obteve 

um percentual mais alto do que o Norte e o Centro-oeste, índice inferior aos das regiões 

Sul e Sudeste, conforme mostrado no Gráfico 2: 
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Gráfico 2. Distribuição do percentual da população de residentes de 60 anos ou 

mais de idade nas grandes regiões do Brasil. 

 

Entre os estados do Nordeste, a Paraíba apresentou o maior percentual de idosos 

— 10,2%, situando-se em terceiro lugar no país, abaixo do Rio Grande do Sul e do Rio 

de Janeiro que apresentaram percentuais de 10,5% e 10,7%, respectivamente. Na Tabela 
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1 comparam-se, em termos gerais, (dados absolutos e relativos) as taxas da população 

idosa no país, na região Nordeste e no estado da Paraíba. 

 

Tabela 1 – População residente, total e com mais de 60 anos de idade, no país, 

na região Nordeste e no estado da Paraíba (Censo 2000, do IBGE). 

 
 

País; Região; Estado 
 

População total 
 

População acima de 60 anos 

  Absoluta Relativa 

Brasil 169.799.170 14.536.029 8,6 

Nordeste 47.741.711 4.020.857 8,4 

Paraíba 3.443.825 350.566 10,2 

 

Na década de 80, o número de idosos no Estado era de 213 mil chegando a 2002 

com 355 mil pessoas com mais de 60 anos, o que corresponde a um aumento absoluto 

de 142 mil pessoas idosas ao longo desses 22 anos. Apesar da redução na taxa de 

fecundidade, a população continuará crescendo, embora com taxas bem menores, 

conforme o IBGE.  

Vários estudiosos do assunto, Costa (1998); Freitas (1996); Medrado (1996) e 

Neri (2004), entre outros, ressaltam que o crescimento da população idosa, em nível 

mundial e nacional, associado à redução das taxas de natalidade e mortalidade infantil e 

à elevação da expectativa de vida, incrementou substancialmente a produção científica 

sobre a velhice, na tentativa de atender a esse conjunto de mudanças. 

Neri (2001) destaca que em 1940 a expectativa de vida no Brasil era de 39 anos, 

subindo significativamente em 1970, quando passou para 59, continuando a crescer 

mais suavemente, atingindo em 1990, os 61 anos. De acordo com o IBGE (2000), em 

2003 a esperança de vida que era de 70,5 anos em 2000, passou para 71,3 anos, nos dois 

sexos. Com base nesses dados, mostra-se no Gráfico 3 a evolução da expectativa de 

vida no Brasil, de 1970 até 2003. 
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Gráfico 3. Estimativa de vida da população brasileira de 1970 a 2003. 

 

Se comparada a do Japão, cuja expectativa de vida ultrapassa os 81 anos, a 

esperança de vida no Brasil é relativamente baixa, entretanto tente a crescer. Segundo 

projeções mais recentes da mortalidade, por volta de 2040 o Brasil terá atingido o 

patamar de 80 anos de esperança de vida ao nascer. 

Na realidade, embora avance a fronteira da juventude e da meia idade para 

indivíduos nas camadas sociais superiores, produz-se uma velhice precoce e excluída 

pelo desgaste biológico, com perda da capacidade produtiva, antes dos 50 anos, nas 

camadas assalariadas de baixa renda. Segundo dados do Censo do IBGE (2002), a 

esperança de vida chega ao nível crítico de 44 anos, na Paraíba na zona rural, chegando 

aos 72 anos, em média, nas áreas urbanas das regiões sudeste e sul do país. As 

disparidades regionais e as desigualdades sociais exercem um papel decisivo na 

qualidade de vida e, conseqüentemente nos diferentes modos de envelhecer, 

diferenciando o nordestino do homem do sudeste, os que moram no meio rural daqueles 

do meio urbano e o pobre em relação ao homem das classes abastadas. 
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Um outro aspecto a ressaltar sobre a questão da longevidade, diz respeito às 

diferenças de gênero encontradas. No Brasil, em média, as mulheres vivem oito anos a 

mais que os homens. Em 1991, a expectativa de vida das mulheres correspondia a 54% 

da população de idosos; em 2000, passaram para 55,1%. Assim, em 2000, para cada 100 

mulheres idosas havia 81,6 homens idosos.  

A Tabela 2 mostra essas diferenças de gênero na população de idosos, em 

termos absolutos, em todo o país, na região Nordeste e no Estado da Paraíba. 

 

Tabela 2 – População residente, com mais de 60 anos de idade, por sexo, no 

país, no Nordeste e na Paraíba (Censo 2000, do IBGE). 
 

 

País; Região; Estado 
 

População residente de 60 anos ou mais 

 Homem Mulher Total 

Brasil 6.533.784 8.002.245 14.536.029 

Nordeste 1.827.210 2.193.647 4.020.857 

Paraíba 155.840 194.726 350.566 

 

Também são dignas de nota as diferenças encontradas entre a população de 

idosos residentes no meio rural e no meio urbano. Os percentuais de idosos na zona 

rural e nas cidades indicam que o grau de urbanização da população idosa acompanha a 

tendência ao crescimento, tal como ocorre na população total, ficando em torno de 81% 

em 2000. O percentual de idosos residentes nas áreas rurais caiu de 23,3%, em 1991, 

para 18,6%, em 2000. Outra vez se verifica uma diferenciação por gênero: residir na 

cidade parece beneficiar mais a idosa, especialmente aquela que é viúva, possivelmente 

pelo mais fácil acesso aos serviços especializados de saúde entre outros facilitadores do 

cotidiano. 

No que tange ao perfil populacional da cidade de João Pessoa, conforme dados 

do IBGE (2005), as taxas de fecundidade, natalidade e de mortalidade estão quase 
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atingindo os índices dos estados mais desenvolvidos. A capital da Paraíba vem 

aumentando de forma lenta e constante. Os pessoenses vivem, em média, 68 anos, 

compondo um contingente de aproximadamente 48,6 mil pessoas, o que corresponde a 

8% da população da Capital. O crescimento da população idosa pessoense está 

acontecendo em escala exponencial, tanto que, segundo o estudo citado, 

 

Em 1872 cerca de 3% da população se constituía de 

idosos, 119 anos depois atingia a 7%, chegando a inicio 

do século XXI com 8,1% [...] O significativo crescimento 

da população idosa deve-se, além do aumento da 

esperança de vida, pela melhoria nas áreas de saúde, 

através da implantação de programas sociais. Embora a 

fecundidade ainda seja o principal componente da 

dinâmica demográfica, em relação à população idosa é a 

longevidade que vem progressivamente definindo seus 

traços de evolução (IBGE, 2005) 

 

Frente a esses dados e estimativas e conhecendo-se as deficiências do sistema 

público na área da educação, previdência e saúde no Brasil é compreensível a 

preocupação com o impacto de tais mudanças no orçamento das políticas públicas. Será 

que a sociedade está consciente da gama de exigências atinentes a esse perfil 

demográfico? Aguiar e Nascimento (2005) em um estudo das representações sociais 

sobre saúde, doença e envelhecimento, verificaram que ―a sociedade precisar preparar-

se melhor para responder aos problemas decorrentes do envelhecimento. 

O tópico seguinte, relativo às políticas públicas e a atuação da sociedade 

brasileira em relação à questão da velhice, pretendeu oferecer dados para uma avaliação 

de como, no contexto atual, o país vem enfrentando os desafios dessas mudanças. 

 

1. 3. A velhice na agenda das políticas públicas e da sociedade civil 



 38 

A seguir, breve descrição de alguns eventos e documentos indicadores da 

preocupação oficial com a questão da velhice. Apesar do seu cumprimento ainda não ser 

efetivo, é inegável o seu papel como norteador de ações em prol da pessoal idosa. 

A história das lutas em favor da velhice no país teve como marco o MOPI – 

Movimento Pró-idosos, fundado em 1972, em São Paulo, sob a presidência de Suzana 

Frank, ex titular da Secretaria de Bem-estar Social da Prefeitura de São Paulo. De 

acordo com Canôas (1983) o primeiro grupo de órgãos governamentais e entidades 

particulares que deu origem ao MOPI foi composto pelas seções regionais do SESC – 

Serviço Social do Comércio, INPS – Instituto Nacional de Previdência Social, SENAC 

– Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Secretarias municipais e estaduais, 

Caritas Arquidiocesana de São Paulo, Departamento de Geriatria da Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo, Centro de Gerontologia Social do Instituto Sedes 

Sapientiae, Hospital do Servidor público do estado de São Paulo entre outros órgãos. 

Desde o início as atividades do MOPI foram voltadas para a integração do ensino, 

produção/pesquisa e extensão que se realizam em três centros: 

(a) centro de formação e treinamento de pessoal, que organiza cursos e 

treinamentos para técnicos e voluntários na área do trabalho social com idosos; 

(b) centro de informação e documentação gerontológica, que organiza material 

de apoio para quem trabalha com idosos; 

(c) centro de convivência de idosos, responsável pela organização de atividades 

de lazer para idosos em sua sede.  

Fundado oficialmente em 1975, o MOPI firmou sua imagem de pioneiro no 

trabalho social com idosos, com contribuições de relevo, tais como: a criação de 

Centros de Excelência, projeto ―embrião" dos centros de convivência; a formação de 
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grupos de colaboradores, multiplicadores de suas ações; a organização de Seminários 

regionais e nacionais; a idealização de um centro piloto para idosos, como um day 

center americano; a implementação de programas de assistência e capacitação para 

idosos; a produção do Jornal do MOPI; a redação da proposta de criação do Estatuto 

Nacional do Idoso e o projeto experimental Escola Aberta para idosos. 

Em virtude de suas ações, o MOPI teve o reconhecimento do Ministério da 

Previdência Social, o apoio financeiro internacional e o diploma de Menção Honrosa da 

SBGG – Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, além de ter obtido a doação 

de sede própria pelo Governo do Estado de São Paulo, em 1978. Nos anos 80, muitas 

das iniciativas do MOPI foram assumidas pelo poder público, surgindo leis e programas 

em prol do segmento idoso. Desde 1988, a instituição passou a ser dirigida pelo Rotary 

Clube de São Paulo e mantém em funcionamento um centro de convivência, como 

forma de realizar a sua finalidade e atender ao disposto na Política Nacional do Idoso, 

Lei nº 8.842 de 04/01/1994. Como uma organização não governamental, sem fins 

lucrativos, o MOPI se sustém por contribuições voluntárias de pessoas físicas e 

jurídicas, mantendo parcerias com a Secretaria de Assistência Social - SAS, da 

Prefeitura do Município de São Paulo, segundo informações contidas no site do MOPI- 

Movimento Pró-idosos: um espaço de convivência dedicado a você. 

O Estado também demonstrou sua preocupação para com a velhice, traduzida no 

documento Política Social para o Idoso – Diretrizes Básicas, editado em 1977, pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social, através de sua Secretaria de Assistência 

Social, conforme dados de Canôas (1983). Segundo Canôas, essa publicação oficial 

baseou-se em informações geradas em seminários regionais sobre a situação do idoso na 

sociedade brasileira, realizados em São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, em 1975, e 
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em um seminário nacional, promovido pelo citado Ministério, ocorrido em Brasília, em 

1976. 

No final dos anos 1970, o equacionamento da questão da velhice passava pela 

implantação do sistema de mobilização comunitária, que por seu turno visava a atingir 

quatro metas prioritárias:  

(a) manutenção do idoso na família, sugerindo a criação de recursos para tanto; 

(b) integração institucional, com o fim de uniformizar programas, trocar 

experiências e treinar o pessoal; 

(c) utilização adequada dos meios de comunicação social para ampla divulgação 

de matérias de interesse dos idosos e para desencadear campanhas de promoção 

de uma imagem positiva do idoso; 

(d) extensão dos serviços institucionais à comunidade para racionalizar os 

recursos disponíveis. 

Embora reconhecendo o mérito da iniciativa, Canôas critica o documento por 

seu caráter assistencialista e o fato de, em sua elaboração, não se ter ouvido os próprios 

idosos para saber o que eles pensam e querem. ―O idoso, o totalmente esquecido de 

alguns anos atrás, passa a receber luzes sobre si, mas esse realce está muito marcado de 

bondade, assistência, proteção‖ (Canôas, 1983, p. 30).  

Somente em 1994, após quase 25 anos do esboço das diretrizes básicas de uma 

política dirigida ao idoso, essa carta de intenções materializou-se, formalizada pela Lei 

8.842, a qual estabeleceu a Política Nacional do Idoso. O texto base da lei instituiu 

normas para os direitos sociais dos idosos, objetivando garantir autonomia, integração e 

participação efetiva como instrumento de cidadania. Essa lei, reivindicada pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm
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sociedade, resultou de muitas discussões e consultas ocorridas nos estados, tendo 

contado com a participação de idosos ativos, aposentados, professores universitários, 

profissionais da área de gerontologia e geriatria e várias entidades representativas desse 

segmento.  

A ambiguidade que permeia as concepções da velhice se reflete na definição das 

políticas dirigidas aos idosos. Tratar dessa questão requer considerar o duplo 

movimento até a sua transformação em um problema social. Por um lado, há a difusão 

pela mídia de uma velhice como etapa privilegiada e de um idoso saudável, participante, 

lúcido, ativo e que busca sua realização pessoal, por outro lado, também no contexto de 

massa, tem-se uma velhice marginal, vitimada pela miséria, pelo abandono e maus 

tratos, cuja visibilidade foi fundamental para sensibilizar a sociedade brasileira para essa 

problemática. Para Debert (1996), essa estratégia foi necessária para estabelecer laços 

simbólicos capazes de revelar uma identidade entre indivíduos que, apesar de 

heterogêneos, precisavam agrupar-se para assumir a cena como ator político. 

Nesse movimento pendular, na busca das soluções para o problema, o discurso 

naturalista sobre a velhice é substituído pelo discurso multidisciplinar. Tenta-se, através 

da ação conjunta do Estado e da ciência (geriatria, gerontologia, sociologia, psicologia 

social), por meio de discursos e programas implementados pelas suas diversas 

instituições sociais, inclusive a família, solucionar a problemática social da velhice. Os 

objetivos expressos postulam normas apontadas como fundamentais para se alcançar 

um envelhecimento sem velhice. Investem na construção do que consideram a arte de 

saber envelhecer, a qual deverá ser aprendida pelos envelhecentes.  

No Brasil, segundo informações de Lima (1999), por volta da década de 1990  

partindo das experiências francesas e das diretrizes emanadas pelo Plano Internacional 



 42 

de Ação sobre Envelhecimento das Nações Unidas, estabelecido a partir da Primeira 

Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em 1982, em Viena  várias 

Universidades da Terceira Idade foram implantadas no país. Entre as quais podem se 

destacar a UnATI-Uerj (Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro), a Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, com 

unidades autônomas que recobrem as cidades de São Paulo, Bauru, Piracicaba, 

Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos (nas quais são oferecidas disciplinas 

regulares, atividades complementares didático-culturais e atividades complementares 

físico-esportivas), com o objetivo
6
 de ―possibilitar ao idoso aprofundar ―conhecimentos 

em alguma área de seu interesse e ao mesmo tempo trocar informações e experiências 

com os jovens‖. 

Segundo Teixeira (2002), o Brasil já conta com cerca de duas centenas de cursos 

para atender a demanda de idosos por contato social, atividades esportivas, intelectuais, 

artístico-culturais, compartilhamento de experiências de vida e de superação de 

dificuldades associadas a esse segmento da população. O Projeto Universidade da 

Terceira Idade, desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-

Campinas é pioneiro no Brasil. Iniciado em agosto de 1990, esse projeto já atendeu a 

centenas de idosos e inspirou a criação de mais de 200 cursos semelhantes no país, 

envolvendo universidades estaduais, federais e particulares. Segundo observado por 

Teixeira, no país há basicamente três modelos dessas instituições que se distinguem 

pelos vocábulos: ―da‖, ―para a‖ e ―aberta à‖. Assim, a Universidade da Terceira Idade, 

da PUC–Campinas segue padrão de Toulouse na França, enquanto a Universidade para 

a Terceira Idade, adotada na USP, por exemplo, há oferta de disciplinas em cursos 

                                                 
6
 Aprovada pelo Conselho de Cultura e Extensão Universitária, a Universidade aberta à terceira idade, 

atende a pessoas com mais de 60 anos e, conforme explicitado nas informações gerais do site o programa 

no site: <http://www.usp.br/prc/3idade/info.php> 
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regulares e a exigência, para ingresso, de curso superior. A Universidade Federal de 

Santa Maria e algumas unidades da UNESP não faz exigência de escolaridade. Já a 

Universidade Aberta à Terceira Idade é disciplinar (com oferta, geralmente, esporádica 

de cursos tais como enfermagem, educação física, etc.). 

Embora não dirigido especificamente à população idosa, vale lembrar um outro 

documento que reflete o direcionamento das políticas públicas na área da saúde, em 

nível internacional, e que, possivelmente, teve ressonância nas discussões dos gestores 

da questão da velhice no Brasil, no eixo da promoção do envelhecimento saudável. A 

Carta de Ottawa (1986, citado por Veras e Caldas, 2004) destaca a paz, a educação, a 

moradia, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, a justiça social e a eqüidade, 

como condições e requisitos para a saúde. Essa Carta marca também uma concepção 

ampliada de saúde que consiste não somente na ausência de doença e sim, em um estado 

adequado de bem-estar físico, mental e social que permite aos indivíduos identificar e 

realizar suas aspirações e satisfazer suas necessidades. 

Em abril de 2002, na Segunda Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, 

realizada em Madri, foi aprovado o PIAE  Plano Internacional de Ação sobre o 

Envelhecimento. O documento foi referendado por todos os países membros das Nações 

Unidas e representa, portanto, um compromisso internacional em resposta ao rápido 

envelhecimento da população mundial. As recomendações do PIAE definem três áreas 

prioritárias: a) como inserir o envelhecimento populacional na agenda do 

desenvolvimento; b) a importância singular e global da saúde; e c) como desenvolver 

políticas de meio-ambiente (tanto físico quanto social) que atendam às necessidades de 

indivíduos e sociedades que envelhecem. À OMS, como agência especializada da ONU 
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(Organização das Nações Unidas), coube um papel particularmente importante na 

formulação de recomendações específicas do PIAE (Veras e Caldas, 2004). 

Na Assembléia de Madri, a entidade lançou um documento cunhando o termo 

Envelhecimento ativo: um marco para elaboração de políticas, que complementa e 

amplia o PIAE. Neste documento, a OMS (2005) recomenda que políticas de saúde na 

área de envelhecimento levem em conta os determinantes de saúde, ao longo de todo o 

curso de vida. Isto é, que se formulem ações voltadas para o envelhecimento ativo, as 

quais devem contemplar aspectos (sociais, econômicos, comportamentais, pessoais, 

culturais, além do ambiente físico e acesso a serviços), com particular ênfase sobre as 

questões de gênero e as desigualdades sociais (Carta de Ouro Preto-NESPE, 2003, 

citado por Veras e Caldas, 2004). 

Também em abril de 2002, sob a organização da ONU, vários grupos de estudos 

sobre o envelhecimento e questões do idoso se reuniram no que se chamou Fórum de 

Valência, na Espanha. O Fórum de Valência foi organizado pela Associação 

Internacional de Gerontologia e patrocinado por várias entidades, entre as quais: a 

Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia, o Fundo das Nações Unidas para a 

População, como parte do Programa sobre Envelhecimento das Nações Unidas, da 

Organização Mundial de Saúde, da Assistência Internacional para os Idosos, e da 

Assistência aos Idosos do Reino Unido (Martins, 2002).  

Apesar de o envelhecimento já estar incorporado ao campo da Saúde Coletiva 

desde os seus primórdios, a observação da situação de pensionistas e aposentados no 

Brasil no mostra que a velhice ainda não é prioritária para os formuladores e gestores de 

políticas públicas. O trecho do artigo de Veras e Caldas (2004) que se segue é bastante 

enfático: 
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[...] a baixa prioridade conferida aos idosos pelas políticas 

públicas (assistenciais, previdenciárias e de ciência e 

tecnologia) evidencia uma percepção inadequada das suas 

necessidades específicas. Torna-se necessário, portanto, 

um esforço político orientado no sentido de colocar na 

agenda da sociedade as necessidades deste segmento 

populacional. 

 

Embora existam medidas de proteção à velhice, diretrizes de combate à exclusão 

e à segregação ao idoso, manifestas pela política de atendimento ao idoso que instituiu o 

Estatuto do Idoso (2003), apenas uma minoria dentre os idosos usufrui plenamente dos 

seus direitos de cidadão em nosso país. Não há como desconhecer o distanciamento 

entre a lei e a realidade dos idosos no país. Conforme entendimento de juristas, a 

tradição centralizadora e segmentadora das políticas públicas no Brasil, produz a 

superposição desarticulada de projetos e programas voltados para o mesmo público, 

dificultando a efetivação do disposto na lei. 

Ninguém ignora a violação dos direitos da pessoa idosa, a discriminação que 

sofre a velhice pobre e marginalizada, a segregação a que são submetidos os idosos nos 

asilos, sem citar os casos de discriminação velada. Essa última é talvez a forma de 

discriminação mais difícil de ser combatida, porque não se manifesta claramente, porém 

aparece camuflada, conseguindo escapar das sanções previstas para as violações abertas. 

Na nossa realidade, vê-se que os idosos são segregados e às vezes se segregam, 

elaborando sua identidade a partir das várias representações da velhice, construídas 

socialmente, de acordo com sua inserção social. Lamentavelmente isto ocorre não 

obstante o que reza o artigo 4º, das Disposições Preliminares da lei citada, o qual indica: 

―Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, 
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crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será 

punido na forma da lei‖. 

O Secretário de Educação Superior do MEC, Nelson Maculan, após análise dos 

dados e estimativas do IBGE, em ofício (2005) dirigido ao Presidente do Conselho 

Nacional de Educação, discorre sobre o que ele denomina ―irreversível processo de 

envelhecimento populacional‖ (2005) e apresenta o posicionamento formal do Poder 

Executivo, ao chamar atenção para os desafios que incluem tanto o papel do Estado 

quanto da sociedade no sentido de promover as condições para um envelhecimento 

humano com qualidade e inserção social. Maculan menciona o Plano de Ação 

Internacional para o Envelhecimento da Organização das Nações Unidas – ONU que 

preconizou serem essas condições propiciadas através do estabelecimento de políticas 

públicas sociais capazes de garantir um envelhecimento com segurança, dignidade, 

participação na sociedade e na família e independência. Para ele, cabe à Secretaria de 

Educação Superior – SESU: ―[...] planejar, orientar, coordenar e supervisionar o 

processo de formulação e implementação da Política Nacional de Educação Superior 

que vem estudando formas de adequar os currículos universitários a essa realidade do 

envelhecimento populacional‖. 

Hoje, nas sociedades ocidentais contemporâneas, por sua complexidade e 

especialização, pelo ritmo acelerado do desenvolvimento tecnológico, quem não está em 

constante aprimoramento torna-se ultrapassado e desinteressante. Por outro lado, a 

sociedade de consumo valoriza o belo e o atraente, e com as evoluções da medicina, o 

homem dispõe de uma vida mais longa, cujo ônus é envelhecer. 

Para recompor as tramas do fragilizado tecido social, surge a preocupação em 

proteger e amparar a velhice. A maturidade pode e deve ser vivida com dignidade. O 

Estado Brasileiro demonstra de forma inequívoca essa intenção com a promulgação do 
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Estatuto do Idoso. A Lei 10.741/03 vem reiterar o entendimento das sociedades 

civilizadas de que os seus idosos têm que ser tratados de forma especial. É a 

confirmação de que os direitos e as garantias individuais devem ser preservados para 

melhor proteger aqueles que já contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. O idoso 

tem que ser amparado pela família, pela sociedade e pelo Estado. 

Nesse sentido, é essencial ressaltar o papel que a sociedade civil brasileira na 

reivindicação dos direitos sociais, na construção e na efetivação das políticas públicas 

voltadas à população idosa. Destaque-se a atuação da SBGG, entidade científica filiada 

à Associação Médica Brasileira (AMB) como a primeira frente de defesa do idoso. A 

SBGG promove, em parceria com suas seções regionais, ativo e intenso programa de 

formação de recursos humanos, além da oferta de cursos, simpósios, congressos e 

jornadas, buscando esclarecer, ensinar e difundir os conhecimentos da área de Geriatria 

e Gerontologia. 

Uma instituição pioneira na sistematização de um programa de atendimento à 

terceira idade no Brasil foi o SESC, como já mencionado nesse trabalho. O Centro de 

Referência do Envelhecimento – CRE, é um projeto desenvolvido pelo SESC - Rio 

Grande do Sul, desde o ano de 2000, que utiliza o ambiente virtual para informar e 

atualizar a sociedade sobre o processo de envelhecimento digno e ativo.  

Vale lembrar a atuação da Confederação Brasileira de Aposentados e 

Pensionistas (COPAB) que organiza e representa aproximadamente vinte milhões de 

brasileiros aposentados e tem como missão prioritária estabelecer articulações, prestar 

informações, atuar junto aos órgãos públicos, fazer-se representar em Conselhos de 

Defesa de Direitos e de Políticas Públicas com o objetivo primordial de defender os 

direitos sociais da população idosa. 
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Uma outra referência do trabalho com idosos constitui a Pastoral da Terceira 

Idade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, voltada para a atenção 

domiciliar às pessoas idosas. A Pastoral faz o acompanhamento, através de visita 

residencial mensal feita por líderes comunitários e, quando necessário, faz o 

encaminhamento para a rede básica de saúde, ou outras entidades e pastorais. No 

programa, os idosos são orientados sobre a importância das atividades físicas, 

prevenção de quedas e uso da vacina contra pneumonia e gripe etc.  

Por fim, é importante registrar as iniciativas de difusão da temática da velhice na 

internet, através de portais e sites dirigidos aos idosos, a exemplo da revista eletrônica 

IdadeAtiva, uma produção coletiva dos alunos da Oficina de Jornalismo Científico do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu do Labjor/Unicamp. Concebida e elaborada 

durante o primeiro semestre de 2002, a revista é um espaço aberto à pesquisa sobre 

cultura, lazer, saúde, comportamento, histórias de vida, política, economia, imagens, 

frases, links e serviços, exemplo bem-sucedido do esforço da academia em ampliar o 

seu saber para a comunidade. 

No Capítulo seguinte, examinou-se a como gerontologia e a psicologia do 

envelhecimento abordam a velhice, analisando conceitos, pressupostos teóricos, 

evolução das linhas de pesquisa nesse campo, pontuando essa visão com aportes da 

psicologia social, na sua vertente psicossociológica, culminando com a exposição dos 

fundamentos teórico-metodológicos da presente tese. 

http://www.uniemp.br/labjor
http://www.unicamp.br/


 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 



 

2. A velhice – da gerontologia à perspectiva psicossocial 

 

Tarde  

Quando estiver velha, mente plana 

e sem este desejo louco 

com as Memórias dividindo minha cama 

e a Paz dividindo meu fogo 

Pentearei meus cabelos em dois coques 

sob minha touca limpa arrumada 

e olharei minhas mãos cansadas sem choques 

no meu colo espalmadas 

E terei robes de floridos panos 

com rendas minha garganta beijando 

mas oh, espero que esses abençoados anos 

não estivessem se aproximando! 
DOROTHY PARKER – [Tradução: Angela Carneiro] 

 

 

2. 1. A velhice sob a perspectiva gerontológica 

Não obstante a assunção, na presente tese, da perspectiva psicossocial sobre a 

velhice, julgou-se oportuno apresentar, ainda que brevemente, apontamentos sobre as 

bases biológicas do envelhecimento, considerando sua influência na instituição da 

gerontologia e da geriatria. 

De acordo com o enquadre da biologia, a vida humana, como a de todo 

organismo multicelular se desdobra em três fases: (a) crescimento e desenvolvimento, 

(b) reprodução e (c) senescência, ou envelhecimento. Na primeira fase, dá-se a 

evolução dos órgãos especializados, o organismo cresce e conquista habilidades 

funcionais que o habilitam à reprodução e à sobrevivência. Na segunda fase, o 

organismo está apto para se reproduzir, assegurando a perpetuação e evolução da 

própria espécie. A terceira fase, a senescência, é marcada pelo declínio da capacidade 

funcional do organismo (Hoffman, 2002). 
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Não há um acordo sobre as causas biológicas do envelhecimento e várias são as 

correntes explicativas, tais como a teoria do desgaste, a teoria do tempo de vida, a 

teoria da mutação genética, a teoria da não-compensação homeostática, a teoria do 

acúmulo de resíduos, a teoria dos radicais livres, só para citar algumas (Mascaro, 1997, 

p. 43-50). A mais amplamente aceita cientificamente na atualidade, é a teoria do 

envelhecimento pelos radicais livres, segundo a qual o envelhecimento e as doenças 

degenerativas a ele associadas, decorrem de alterações moleculares e lesões celulares 

desencadeadas por radicais livres. Há evidências científicas da atuação dos radicais 

livres em diversas doenças típicas da idade avançada, como a arteriosclerose, as doenças 

coronárias, a catarata, a hipertensão, as doenças neurodegenerativas, entre outras. A 

descoberta das propriedades antioxidantes da melatonina como agente anti-

envelhecimento natural, na década de 1990, promoveu investigações sobre seu uso na 

prevenção e tratamento de doenças degenerativas, distúrbios do sono, hipertensão etc., 

com resultados promissores (Hoffman, 2002).  

 

2. 1. 1. Constituição e evolução da gerontologia 

O surgimento da gerontologia é um marco na constituição da velhice como 

objeto da ciência e, embora seja um campo abrangente, a sua base empírica se assenta 

sobre um eixo formado pela biologia, pela psicologia e pelas ciências sociais. Ela 

engloba a geriatria
7
que se ocupa do diagnóstico e do tratamento das doenças dos velhos 

e ainda comporta interfaces com a filosofia, a história, a neuropsicologia o que contribui 

para a descrição e explicação da dinâmica da velhice e do envelhecimento. Dentro desse 

campo, se distingue a gerontologia social, que se interessa pelo ―impacto das condições 

sociais e socioculturais sobre o processo de envelhecimento e das conseqüências sociais 

                                                 
7
 O termo foi introduzido em 1909 pelo médico Nascher para designar o estudo clínico da velhice, por 

analogia à pediatria, que refere-se ao estudo clínico da infância.  

javascript:%20;
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desse processo‖ (Neri, 2001, p.54-55) e a psicologia do envelhecimento que focaliza as 

mudanças nos desempenhos cognitivos, afetivos e sociais, bem como as motivacionais, 

de interesse, atitudinais e de valores, que ocorrem durante a passagem da maturidade 

aos anos mais avançados da vida adulta (Neri, 2004, p. 73). 

Entre os fatos que mostram a evolução do campo de estudos acerca da velhice, 

Neri (2001) destaca o lançamento do livro Senescence, the last half of life, escrito em 

1922 por Stanley Hall. Nessa obra, Hall criticou a noção de adolescência como oposta à 

velhice, sugeriu variações individuais independentes da idade e postulou o crescimento 

da variabilidade individual na velhice. Para Neri, o livro de Hall constituiu ―a mais 

completa obra sobre o assunto, publicada por um cientista social até então, mas com 

repercussão pequena‖ (p. 58). Observe-se que naquela época, a maioria das publicações 

da psicologia do desenvolvimento consagravam-se à infância e à adolescência, deixando 

a meia idade e à velhice relegadas ao esquecimento ou ao espaço de poucas linhas. 

Uma exceção à regra e destaque na trajetória do conhecimento sobre a velhice, 

consistiu na teoria de ciclos de vida, formulada por Erik Erikson, na década de 1960, 

cerca de quarenta anos depois da iniciativa de Hall. Essa abordagem é ―um dos 

fundamentos da concepção de desenvolvimento ao longo da vida (life span) hoje 

dominante na área‖ (Neri,2001, p.59). 

A palavra ciclo remete à noção de sucessão, repetição e tendência ao fechamento 

e é nesse sentido adotada pela psicologia e pelas ciências sociais. Em sociologia, a 

expressão ciclo de vida é empregada para referir-se à repetição de experiências de 

geração após geração, de estágios de história de vida de coortes etárias, de estágios da 

vida familiar, entre outros usos do termo. Na teoria eriksoniana, os ciclos de vida 

descreviam o desenvolvimento humano em oito fases que se desenrolam do nascimento 

à velhice. Ele empregou o termo epigenética para definir essa sucessão de estágios, em 
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que os mais avançados estão contidos nos anteriores. A passagem de um estágio a outro 

é regulada por fatores ontogenéticos e sociogenéticos que contextualizam a expressão e 

a superação das crises evolutivas do ciclo.  

No Quadro 1, descrevem-se os oito estágios do homem, as crises psicossociais 

que as marcam e as conquistas do ego correspondentes, como concebido por Erikson 

(1963, conforme Neri, 2001:21). 

 

Quadro 1. Caracterização do ciclo de vida individual, segundo a teoria de Erik 

Erikson
8
, com destaque para o estágio da velhice. 

 

 

Estágio individual 
 

Crise psicossocial ou conflito do ego 
 

Qualidade do ego  

Bebê 

Infância inicial 

Idade do brinquedo 

Idade escolar 

Adolescência 

Idade adulta 

Maturidade 

Velhice 

Confiança x desconfiança 

Autonomia x vergonha 

Iniciativa x culpa 

Trabalho x inferioridade 

Identidade x confusão de papéis 

Intimidade x isolamento 

Geratividade x estagnação 

Integridade x desespero 

Esperança 

Domínio 

Propósito 

Competência 

Fidelidade 

Amor 

Cuidado 

Sabedoria 

 

 

O surgimento, entre as décadas de 1950 e 1960, das teorias do curso de vida e de 

estratificação etária em sociologia foi importante para uma mudança de paradigma na 

explicação do envelhecimento e do desenvolvimento: as trajetórias evolutivas passaram 

a ser consideradas construções sociais, não mais determinadas pela biologia e pela 

psicologia. No bojo das mudanças desse período emergiram duas abordagens teóricas 

que se contrapõem: a teoria do afastamento ou do desengajamento e a teoria da 

atividade (Neri, 2001). 

                                                 
8
 Adaptado do quadro reproduzido em Neri, 2001:21. 
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De acordo com Neri (2001), a teoria do afastamento ou do desengajamento, 

proposta por Cummings e Henry, em 1961, estabelece, o afastamento como uma 

tendência universal, gradual, inevitável e livremente consentido pelos idosos e pela 

sociedade, sendo funcional para as partes em jogo. Esse enfoque prevê que o 

afastamento impõe ―[...] um custo adicional para os idosos que podem reagir com 

ressentimento, desgosto e depressão à perda de status e papéis‖ (p. 128). Um das formas 

de lidar com estas condições é a substituição de papéis e o engajamento em atividades, 

noções basilares da teoria da atividade. ―A idéia de que o afastamento é seletivo e que 

esta é uma forma adaptativa de responder a necessidades internas deu origem à teoria de 

socioseletividade emocional aplicada à velhice (p. 129). 

A idéia central da teoria da atividade (Havighurst e Albrecht, 1953, citados por 

Neri, 2001) é que ―quanto maior o envolvimento dos idosos em atividades maior a 

satisfação, e assim, melhores são a saúde física e mental, o auto-conceito e a aceitação 

social. (p. 130). Neri assinalou que essa abordagem, dada a sua base cultural, repercutiu 

largamente nos Estados Unidos, influenciando o movimento de idosos norte-

americanos, expandindo-se para outros países, inclusive o Brasil. Conforme a teoria, o 

envelhecimento traz mudanças anatômicas, psicológicas e de saúde, entretanto não afeta 

as necessidades psicológicas e sociais. O retraimento do mundo externo devido às 

normas que retiram os velhos do mundo social e produtivo dificulta a satisfação de suas 

necessidades. Assim, os idosos que conseguem se manter ativos face ao desengajamento 

social constituem modelos da velhice bem-sucedida. 

Assim, partir da década de 60, o tema da velhice e do envelhecimento, passa a 

ser, ainda que insuficientemente, investigado pelas ciências sociais. De acordo com Neri 

(2004), a psicologia beneficiou-se ao filiar-se às ciências sociais na exploração dos 

processos sociais subjacentes à construção das sociedades e das mentalidades. O que lhe 
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possibilitou aperfeiçoar a descrição e explicação dos fenômenos do envelhecimento, 

enquanto processo, da velhice, enquanto fase da vida e, dos idosos, como indivíduos 

classificados como tal, a partir de critérios atribuídos socialmente. O crescimento da 

produção a partir da década de 1960 é apontado por Neri, a partir dos índices da base de 

dados Psychoinfo que mostram 160 registros em 1966, mais de 600 registros em 2001 e 

cerca de 3600 no primeiro semestre de 2002.  

Depois de interessar-se por estudos isolados sobre temas tais como atitudes em 

relação à velhice e acerca do papel de eventos de transição na adaptação de adultos e 

idosos, os cientistas passaram a investigar as características do envelhecimento bem-

sucedido. A subárea que teve maior incremento foi a da cognição, com mais de 60% das 

publicações internacionais. Tal fato ocorreu [...] em parte, por causa da importância dos 

processos intelectuais para o bem-estar e a autonomia dos idosos, em parte, para atender 

demandas sociais, visto que são altos os custos sociais da velhice disfuncional‖ (Neri, 

2004, p. 70).  

Durante as décadas de 1980 e 1990, observou-se que a velhice foi ganhando 

mais visibilidade, com o surgimento de novas áreas de interesse geradas por 

necessidades sociais ligadas ao envelhecimento populacional e à longevidade, tais 

como: apoio a familiares que cuidam de idosos dependentes, a necessidade da formação 

de recursos humanos e de oferta de oportunidades ocupacionais e educacionais para as 

pessoas de meia idade e para os idosos. Pesquisas longitudinais e transversais têm 

fornecido dados robustos sobre o papel da integridade dos processos intelectuais e da 

continuidade dos mecanismos de auto-regulação da personalidade na determinação da 

longevidade e da boa qualidade de vida. Nesse eixo, Neri (2004) põe em relevo, na 

constituição da psicologia do envelhecimento, a contribuição do paradigma do 

desenvolvimento ao longo da vida (lifespan). A abordagem lifespan pressupõe que 
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envelhecimento e desenvolvimento são processos correlatos e que, mesmo quando 

ocorrem limitações biológicas, os processos psicológicos já estabelecidos se conservam. 

Esse modelo enfatiza o papel do ambiente sócio-cultural para o desenvolvimento na 

velhice (Baltes, 1987, 1997, citado por Neri, 2004). 

No início da década de 1990, surge uma alternativa às abordagens clássicas da 

gerontologia – a teoria da atividade e a teoria do afastamento, proposta por Laura L. 

Carstensen (1991, citada por Neri, 2001), a teoria da seletividade socioemocional. A 

noção central dessa teoria é que a diminuição do ciclo de contatos sociais e contração da 

participação na velhice, não são impostos mas revelam processos motivacionais 

reguladores. Isto é, o afastamento que se observa na velhice ocorre porque os velhos 

optam por um envolvimento e participação em relações e atividades que lhes 

interessam, que são significativas para eles. Ao mesmo tempo, os idosos põem de lado o 

que não lhes apetece, ou que produz desconforto ou que lhes demanda recursos 

emocionais excessivos. Segundo essa teoria, duas metas regem e motivam as relações 

sociais durante a vida adulta: (a) a busca de informação, típica dos adultos jovens e (b) a 

regulação emocional, própria das pessoas idosas. Diferentes focos refletem diferenças 

na perspectiva de tempo entre esses dois momentos do curso da vida. Neri considerou 

que o enfoque de Kanh e Antonucci (1980) oferece um conceito que completa a teoria 

da seletividade socioemocional. O conceito de ―[...] comboio social, segundo o qual ao 

longo da vida as pessoas tendem a selecionar, investir e sedimentar um grupo restrito e 

significativo de relações sociais, com pessoas geralmente pertencentes à mesma 

coorte
9
‖) p. 133). Em vários momentos do curso da vida, esses comboios desempenham 

funções adaptativas, auxiliando o desenvolvimento da identidade e a interpretar 

                                                 
9
 O conceito de coorte, diz respeito a ―[...] um agregado de indivíduos ancorados no tempo histórico. É 

usado como base para a busca ou afirmação sobre propriedades compartilhadas pelos membros, 

justamente porque se pressupõe que, ao longo de sua trajetória, eles viveram os mesmos fatos e eventos 

históricos (Neri, 2001, p.23). 
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expectativas e realizações, são especialmente importantes ao bem-estar subjetivo da 

pessoa idosa. 

A expansão dos estudos acerca da velhice pode ser representada pelas pesquisas 

que relacionam essa etapa da vida com atividade, envolvimento social, sentido da vida, 

capacidade de controle, cognição e interação social (Rowe e Kahn, 1998; Baltes e 

Mayer, 1999, citados por Neri, 2004). 

Um levantamento sobre a geração de conhecimento científico acerca do 

envelhecimento no Brasil, entre 1980 e 2002, revelou forte incremento na produção 

recente (Prado e Sayde, 2004). A pesquisa revelou a ausência, no Brasil, de periódico 

indexado nas bases especializadas em geriatria ou gerontologia. No site SciELO, as 

autoras encontraram 20 periódicos publicados no Brasil, com 86 artigos relativos à 

pesquisas epidemiológicas e biomédicas, gerados sobretudo em centros de ensino e 

pesquisa qualificados na produção de conhecimento nesse campo. Mais concentradas na 

região sudeste do país, as pesquisas são, predominantemente, epidemiológicas e 

biomédicas. Assim, observou-se que, embora crescente, a produção científica nacional 

sobre a velhice provém da geriatria e da saúde pública e não das ciências humanas e 

sociais, em particular, da psicologia. Prado e Sayde verificaram que a produção 

conjunta das ciências biológicas e da saúde agrega cerca de 80% dos grupos que 

estudam o envelhecimento, enquanto que o somatório das linhas de pesquisa em 

ciências humanas e sociais atinge apenas 18,6%. A análise da base total de dados 

indicou que a grande área das ciências da saúde é a que agrega maior número de grupos 

de pesquisa, seguida, com muita proximidade, das engenharias (inclusive ciências da 

computação) e das ciências exatas; depois vêm as ciências biológicas e ciências 

humanas. 
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Cotejando o acervo dissertações de mestrado, teses de doutorado e de livre 

docência defendidas entre os anos de 1975 a 2002, nas principais universidades 

brasileiras, Goldstein (2002) verificou saltos quantitativos na produção científica sobre 

velhice, a partir de 1990, evidenciados pela expansão das universidades de terceira 

idade, formação e crescimento de grupos de pesquisa e criação de cursos de pós 

graduação em gerontologia. Seus dados revelaram também que os primeiros estudos 

foram nas áreas da psicologia, sociologia, serviço social e enfermagem, educação e 

educação física. 

Ao avaliar as contribuições da psicologia no estudo e na intervenção no campo 

da velhice, Neri (2004) considerou que a psicologia brasileira não ostenta uma 

―produção volumosa, de longo prazo, contínua, sistemática e característica sobre a 

velhice. A difusão da informação científica e profissional ainda deixa a desejar, em 

parte porque ainda não ensinamos a disciplina sistematicamente na universidade‖ (p. 

71). 

Nos livros atuais de psicologia do desenvolvimento, a velhice ainda é pouco 

abordada e, em geral, de forma descritiva e com o viés da geriatria, segundo o qual as 

mudanças físicas ou psicológicas são decorrências naturais de processos biológicos e 

maturacionais. No entanto, o aumento do número de idosos ativos e envolvidos 

socialmente constituirá uma força importante, ao lado da diminuição da natalidade, para 

transferir aos mais velhos a atenção prioritária antes concedida à infância e à 

adolescência, conforme prognosticado por Neri (2004).  

São diversos os temas enfocados pela pesquisa da atual psicologia do 

envelhecimento. Verificada a produção dos últimos cinco anos, Neri (2004), descreveu 

um cenário vasto de interesses que se polarizam em dois tópicos gerais: o primeiro 

voltado para as influências biológicas e sociais sobre o comportamento na velhice; 
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outro, dirigido à investigação dos processos comportamentais, funções psicológicas e 

envelhecimento.  

 

2. 1. 2. Discutindo conceitos – velhice, envelhecimento, velho, idoso, terceira idade 

Mas, não obstante o incremento dos estudos sobre a velhice, o discurso 

científico longe de responder à indagação do que é a velhice, revela imprecisões 

conceituais e ambigüidades, como destacam Goldfarb (1998), Loureiro (1998) e 

Medrado (1996). 

Uma aproximação da literatura gerontológica evidencia essa indeterminação 

conceitual. O emprego recorrente do termo idoso como sinônimo de velho é uma prática 

observada no discurso oficial, assim como na literatura gerontológica. Entretanto não há 

consenso sobre essa questão
10

. Segundo Peixoto (2000) ―[...] a noção de velho, é pois, 

fortemente assimilada à decadência e confundida com incapacidade para o trabalho‖. 

Segundo sua observação, a palavra velho é geralmente empregada à categoria dos 

indivíduos ―idosos e pobres‖ enquanto que o termo idoso, tido como menos pejorativo, 

é usado para designar ―tanto a população envelhecida em geral, quanto os indivíduos 

originários das camadas sociais mais favorecidas‖ (pp.72-73). Ainda em relação à 

terminologia, Peixoto assinalou que, a partir dos anos de 1960, com o delineamento de 

uma política social dirigida à velhice, houve gradual substituição, nos textos oficiais, de 

expressões tidas como depreciativas por outras mais consentâneas ao novo modelo de 

velhice. Criaram-se, então, novas expressões para referir-se à velhice, como terceira 

idade, melhor idade, associadas ao bem-estar e à saúde, para ―designar mais 

respeitosamente a categoria dos jovens aposentados‖ (p. 76). 

                                                 
10

 No presente trabalho, optou-se pelo uso indistinto dos dois vocábulos velhos(as) e idosos(as) para 

designar as pessoas com 60 anos ou mais, portanto, ou seja, que segundo o critério cronológico são assim 

classificadas nesse grupo etário. 
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Para Debert (2000a) os vocábulos velho e idoso além de formas de expressão, 

igualmente encerram formas de pressão: ―Na transformação do envelhecimento em 

problema social estão envolvidas novas definições da velhice e do envelhecimento, que 

ganham dimensão com a expressão terceira idade. [...] Os signos do envelhecimento 

foram invertidos e assumiram novas designações: nova juventude, idade do lazer‖ 

(p.63). 

Esse debate se fundamenta na suposição de que há um sentido por trás do uso de 

uma determinada palavra. É o que Doll (2006) denomina de pragmalingüística, um 

ponto de referência para investigar ―[...] o que uma pessoa quer dizer quando usa, ou 

não usa, uma determinada palavra‖. O que se aplica aos debatermos sobre o uso da 

palavra ‗velho‘ ou do uso do ‗espírito jovem em corpo velho‘, por exemplo ―(p.10). 

Distanciada dessa discussão Neri (2001) define idosos como ―[...] populações ou 

indivíduos categorizados em termos da duração do seu ciclo vital‖, definição apoiada na 

adoção da perspectiva do curso de vida. Sob esse enfoque, a velhice ―é a última fase do 

ciclo vital e é delimitada por eventos de natureza múltipla, incluindo, por exemplo, 

perdas psicomotoras, afastamento social, restrições em papéis sociais e especialização 

cognitiva‖ (p. 69). Essa autora salienta que a conjunção entre variáveis genéticas, 

ambientais e subjetivas, resulta na heterogeneidade do processo de envelhecimento, o 

que, por sua vez, dificulta o estabelecimento de padrões de envelhecimento com 

potencial explicativo e preditivo. Mesmo admitindo que o ritmo, a duração e os efeitos 

desse processo implicam em diferenças individuais e de grupos etários, sendo também 

dependentes de eventos de natureza genético-biológica, sócio-histórica e psicológica, tal 

definição comporta uma visão parcial da velhice, com ênfase nas perdas, nas 

deficiências, no declínio.  
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Com o aumento da longevidade, surgiram novas expressões para designar 

diferentes etapas do envelhecer: velhice inicial, velhice e velhice avançada. Como 

envelhecimento, diz respeito ao ―processo de mudanças universais pautado 

geneticamente para a espécie e para cada indivíduo, que se traduz em diminuição da 

plasticidade comportamental, em aumento da vulnerabilidade, em acumulação de perdas 

evolutivas e no aumento da probabilidade de morte‖ (Neri, 2000, p. 69). O ritmo, a 

duração e os efeitos desse processo dependem de diferenças individuais e de grupos 

etários, assim como de fatores genéticos, sócio-históricos e psicológicos. 

Ainda conforme Neri (2001), desenvolvimento e envelhecimento são processos 

correlatos que podem ser investigados por critérios psicológicos e sociológicos, 

contidos nos paradigmas de curso de vida, os quais são marcados pelos seguintes 

aspectos: primeiro, por uma seqüência de transformações previsíveis, de natureza 

genético-biológica e que se dão ao longo do tempo – são as mudanças graduadas pela 

idade; segundo, por uma seqüência previsível de mudanças psicossociais decorrentes do 

processo de socialização a que as pessoas de uma dada coorte
11

 estão submetidas, são as 

denominadas influências graduadas pela história; finalmente, por uma seqüência não 

previsível de alterações decorrentes da influência de agendas biológicas e sociais; daí 

chamadas influências não-normativas. 

Aceita-se atualmente que desenvolvimento e envelhecimento devam ser 

analisados a partir de critérios derivados da psicologia e da sociologia, entretanto 

percebe-se ainda um forte viés que acentua o critério biológico. Neste sentido, o 

processo de envelhecimento termina sendo considerado, principalmente, um processo 

de mudanças pautado geneticamente para a espécie e para cada indivíduo. 

                                                 
11

 O conceito de coorte é usado para um agregado de pessoas ancoradas no tempo histórico. Uma coorte 

consiste num conjunto de pessoas nascidas na mesma época, que ingressam e concluem juntas de seus 

sistemas ou instituições, como, por exemplo, a escola e o trabalho, e por isso tendem a ter vivências 

semelhantes. (Neri, 2001 p.23) 
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Mesmo o paradigma do curso de vida em sociologia, ao postular a noção de 

etapas evolutivas específicas para certas idades, alicerça-se no ciclo de vida biológico 

(nascimento, crescimento e morte) como um processo natural a todo o ser humano. A 

naturalização do processo de envelhecimento deixa de lado os fatores históricos e 

sociais na constituição da velhice e dá ao processo um caráter essencial e inexorável. 

No livro, O sujeito não envelhece, Mucida (2004) discute a velhice e o 

envelhecimento, sob uma perspectiva psicanalítica. Inicia seu estudo, a partir do 

discurso médico que define a velhice como um ―[...] momento específico dentro desse 

processo marcado pelo agudizamento de diferentes reduções e modificação do 

funcionamento de diversas funções, bem como determinadas modificações celulares, 

não implicando, todavia, um acúmulo de doenças‖ (p. 23). Essa autora pondera que 

mesmo quando a velhice chega acompanhada de patologias, hoje satisfatoriamente 

tratáveis, como catarata, artrite, alterações visuais, auditivas, entre outras, ela não se 

reduz a um ―amontoado de doenças‖, nem o surgimento dessas doenças, define se um 

indivíduo é ou não velho. Por um lado, o discurso médico vincula a velhice à atuação de 

diferentes fatores constitucionais, herdados e adquiridos durante o curso de vida; por 

outro, admite que distintos fatores também contribuem para uma velhice mais saudável: 

alimentação, exercícios, cuidado com a reposição de vitaminas, hábitos de vida mais 

saudáveis etc. 

Nesse sentido, cumpre lembrar a distinção entre senescência e senilidade. A 

primeira consiste num processo fisiológico inexorável do organismo que produz 

mudanças associadas a uma redução de todas as funções, sem caracterizar-se como 

doença. Já a senilidade, refere-se às patologias típicas do envelhecimento. Segundo 

Mucida (2004), a prevenção do envelhecimento patológico ou senilidade depende da 
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absorção e obediência aos preceitos indicados no discurso médico-gerontológico 

(Mucida, 2004, p.24) 

Uma das definições mais bem aceitas atualmente em gerontologia foi formulada 

por Birren e Schroots (1996, citado por Neri, 2001). Nesse enfoque o processo da 

velhice se desenrola em três fases: (a) a primeira, consiste no envelhecimento primário, 

também referido como senescência ou envelhecimento normal; (b) o envelhecimento 

secundário ou patológico, também chamado senilidade; e por fim, (c) o envelhecimento 

terciário ou terminal, padrão de declínio rápido, com perdas funcionais, geralmente em 

curto tempo, ao fim do qual a pessoa falece. 

 

2. 1. 3. Delimitação da velhice 

Outro ponto discutido e polêmico no estudo da velhice consiste na determinação 

de seu início. Quando começa a velhice? Que sinais são importantes para sua 

demarcação? 

Além da idade cronológica, consideram-se outros indicadores do 

envelhecimento referentes aos conceitos de idade biológica, idade funcional, idade 

psicológica e idade social (Neri, 2001). 

Entende-se por idade biológica o tempo que resta a um indivíduo para viver, em 

um dado momento da vida. O envelhecimento biológico ou senescência, por seu turno, 

estabelece os limites potenciais de cada sujeito para permanecer, o que diminui com o 

passar dos anos. A idade funcional relaciona-se com o envelhecimento biológico e é 

função do grau de conservação da capacidade adaptativa, em comparação com a idade 

cronológica. 

Dois sentidos podem ser atribuídos ao conceito de idade psicológica: um deles 

refere-se à relação entre idade cronológica e as capacidades sensoriais e cognitivas (que 
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remete à avaliação psicométrica dessas capacidades); o outro uso deste conceito 

associa-se ao senso subjetivo de idade, que é função de como o indivíduo percebe e 

avalia os sinais biológicos, sociais e psicológicos do envelhecimento em comparação 

com outros sujeitos de sua faixa etária (que remete à auto-avaliação e à idéia de 

identidade social etária). 

A noção de idade social refere-se à avaliação do grau de adequação de um 

sujeito aos papéis socialmente atribuídos para pessoas de sua idade, num certo contexto 

histórico-cultural. As sociedades, no atual momento, organizam o tempo em unidades 

socialmente significantes, às quais devem corresponder condutas apropriadas 

indicadoras da idade social dos indivíduos. Nesse contexto, segundo critérios 

psicológicos, cumprir os papéis esperados para uma determinada idade é indicador de 

maturidade, normalidade e ajustamento. 

É importante ressaltar que, embora supostamente científicos, visto que pautados 

nas teorias da personalidade e do desenvolvimento, tais critérios são expressões das 

configurações sociais e pressupõem a regulação social do processo de envelhecimento. 

O dinamismo do mundo do trabalho define o envelhecimento social, regula o grau de 

adequação do idoso aos papéis que lhe são atribuídos socialmente. Não é por acaso que, 

atualmente, muitos estimam que a velhice inicie-se por volta dos 60, 65 anos, faixa 

etária limite para a aposentadoria. Embora falho, é também o critério adotado no 

levantamento dos dados estatísticos e nos documentos oficiais que definem as políticas 

de atenção e cuidados às pessoas idosas, conforme observado em páginas precedentes. 

―Verdades‖ formuladas pela gerontologia têm sido hoje abaladas, por um grande 

segmento de anônimos, classificados como velhos com base no critério cronológico – 

um grupo supostamente homogêneo, mas concretamente heterogêneo em características 
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e necessidades. Testemunham-se tentativas de mudança no discurso gerontológico, que 

agora busca transformar as idéias sobre a velhice e envelhecimento que ajudou a 

construir, esboçando novas perspectivas e vias para essa nova geração de envelhecentes, 

como analisou Maffioletti (2005). 

O quadro atual oferece condições que prenunciam a construção gradual do 

campo, com base na discussão constante entre a psicologia como ciência e como 

profissão, com outros profissionais que atuam junto aos idosos, com os próprios idosos 

e com as instituições sociais. 

Sob esse prisma vem se desenvolvendo a linha de estudos sobre velhice bem-

sucedida, tema do próximo tópico. 

 

2. 2. Velhice bem-sucedida – o rejuvenescer do discurso gerontológico 

Segundo Néri (2001), a expressão velhice bem-sucedida surgiu na gerontologia 

nos anos 1960, associada a uma expressiva mudança ideológica ocorrida no âmbito da 

teoria e da prática, que foi a dissociação entre a velhice e o conceito de doença. Em 

outros termos, reflete a tentativa de quebra do elo simbólico entre envelhecimento, 

inatividade e contração no desenvolvimento. Antes disso, a gerontologia concentrava 

seus estudos nos aspectos negativos da velhice, deixando de fora o potencial para 

crescer. Aprender e crescer são preservados no envelhecimento e, sobretudo, a 

heterogeneidade, a multidimensionalidade e a multicausalidade relacionadas a este 

processo.  

Do mesmo modo que em relação ao termo velhice, verificou-se que não há 

apenas uma definição para velhice bem-sucedida e que a opção por um dado conceito, 

liga-se a um critério de comparação, que remete à concepção que se tenha sobre o 

fenômeno do envelhecimento, a qual, como já enfatizado no presente trabalho, é 
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formulado consoante as condições sócio-históricas de sua produção, isto é, nascem sob 

o signo de um determinado contexto de sociedade. 

 

2. 2. 1. A busca pela qualidade de vida na velhice 

Os estudos sobre velhice bem-sucedida, aparecem ligados ao conceito de 

qualidade de vida
12

, expressão herdada do discurso médico da sociedade 

contemporânea, e que diz respeito à relação custo-benefício inerente à manutenção da 

vida de enfermos crônicos e terminais, conforme lembra Neri (2001). Esse aspecto está 

associado tanto do ponto de vista do bem-estar pessoal e dos direitos individuais quanto 

dos interesses e valores da sociedade. 

Para a sociologia, o conceito é ainda mais amplo: abrange um conjunto de 

indicadores econômicos e de desenvolvimento sociocultural, reflexo do padrão de vida 

de uma população. Nas ciências políticas, qualidade de vida aparece atrelada ao 

conceito-chave de eqüidade na distribuição de oportunidades sociais. 

Na psicologia social a referência mais expressiva é encontrada nos estudos que 

remetem à experiência subjetiva de qualidade de vida, representada pelo conceito de 

satisfação (Balter e Baltes, 1990; Bond; Cutler e Grams, 1995, segundo levantamento 

feito por Neri, 2001). 

A investigação da qualidade de vida na velhice ganhou expressão nos últimos 30 

anos, com o aumento do número de idosos e da longevidade, experiência compartilhada 

por um crescente número de indivíduos, em diversas sociedades. Ao mesmo tempo, 

temas como bem-estar físico, psicológico e social dos idosos passaram a constar na 

agenda dos planejadores de políticas públicas de saúde, educação, trabalho, seguridade 

                                                 
12

 Também em economia, o termo qualidade de vida é empregado na acepção relativa à renda per capta, 

como indicador do grau de acesso das pessoas aos benefícios da educação, saúde, trabalho e serviços 

sociais. 
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social e, conseqüentemente, exigindo uma resposta da ciência para essas demandas 

sociais. 

Na medicina os critérios vigentes para avaliar a qualidade de vida na velhice são 

longevidade, saúde e capacidade funcional. Na gerontologia social os critérios 

geralmente são satisfação e atividade. Na bioética são comuns avaliações sobre as 

possibilidades de autonomia, de respeito à dignidade aos idosos pelo sistema social 

(Neri, 2001 p.108). Na psicologia, predominam estudos acerca de auto-eficácia e 

significado, competência social e cognitiva e bem-estar subjetivo. Lawton (1983, citado 

por Neri, 2001), se inscreve dentre os expoentes dessa linha de pesquisa. Para ele, 

qualidade de vida é um construto multidimensional, vinculado a critérios 

socionormativos e intrapessoais, sobre relações atuais, passadas e prospectivas entre o 

indivíduo maduro ou idoso e seu ambiente. Esse modelo descritivo a qualidade 

comporta quatro dimensões: A primeira dimensão, a competência comportamental, diz 

respeito ao funcionamento do indivíduo no que tange à saúde, cognição, comportamento 

social e ao uso do seu tempo; são medidas comumente usadas em geriatria. A segunda 

refere-se às condições ambientais e ecológicas, aspectos do mundo físico construído 

pelo homem e relacionam-se à competência comportamental. A terceira dimensão 

relaciona-se à avaliação subjetiva que cada um faz de si em qualquer âmbito das 

competências comportamentais; nessa dimensão os principais indicadores são: a saúde 

percebida, doenças relatadas, consumo relatado de medicamentos, dor e desconforto 

relatados, alterações sensoriais e senso de auto-eficácia nos campos físico e cognitivo. 

Por fim, a quarta dimensão consiste no vem o bem estar subjetivo, o qual diz respeito à 

avaliação subjetiva e privada sobre o conjunto e a dinâmica das relações entre as três 

dimensões precedentes. 
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Dentre as perspectivas mais promissoras sobre competência adaptativa na 

velhice, ressaltam-se as proposições que dão fundamento ao paradigma proposto por 

Baltes (1991). Em seu modelo teórico de envelhecimento bem sucedido, Baltes propõe 

que: (1) o curso do desenvolvimento apresenta variabilidade individual; (2) há 

diferenças importantes entre envelhecimento normal, ótimo e patológico; (3) durante o 

envelhecimento fica preservado o potencial de desenvolvimento; (4) as perdas deste 

período podem ser atenuadas pela ativação das capacidades de reserva para o 

desenvolvimento; (5) as perdas cognitivas podem ser compensadas por ganhos no 

domínio da inteligência prática; (6) durante o envelhecimento, o equilíbrio entre ganhos 

e perdas torna-se menos positivo; (7) os mecanismos de auto-regulação da 

personalidade mantêm-se intactos em idade avançada. 

Para ele o envelhecimento bem sucedido consiste em um processo geral de 

adaptação descrito como otimização seletiva com compensação (Baltes, 1991). Para 

fazer frente à crescente limitação imposta pela natureza biológica e, ao mesmo tempo, 

ampliar suas potencialidades, o idoso tem como tarefa adaptativa selecionar metas e 

objetivos mais importantes, maximizar recursos e compensar perdas. Desde sua 

formulação, esse paradigma vem sido validado por diversas pesquisas, oferecendo 

fundamento para intervenções visando à promoção da velhice. 

 

2. 2. 2. Vias de promoção da velhice bem-sucedida 

A melhoria da qualidade de vida na velhice tem sido a meta de vários programas 

tais como as universidades abertas aos idosos, os centros de convivência, clubes de 

melhor idade etc. 
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Analisando os programas desenvolvidos nas universidades, Veras e Caldas 

(2004) elegem-na, dentre as instituições públicas, como a mais bem equipada para 

responder às necessidades da pessoa idosa. Sugerem a estruturação de 

microuniversidades temáticas voltadas para a terceira idade como um ponto de partida. 

Tal espaço, além da assistência oferecida aos idosos, propicia sua participação em 

atividades culturais e de lazer, ao mesmo tempo em que constituem um campo valioso 

para pesquisas em várias áreas do conhecimento. Além do benefício direto à pessoa 

idosa, essa iniciativa responde à necessidade da formação de equipes multiprofissionais 

de alta qualificação, alavancando a produção de conhecimento sobre o envelhecimento 

humano. Consideram os autores que esses centros são locais particularmente adequados 

para um trabalho preventivo com idosos. 

Para adquirir uma mentalidade preventiva e promover adequadamente a saúde 

do idoso é fundamental a evolução e disseminação do conhecimento sobre o 

envelhecimento, através de amplos programas educativos dirigidos a todas as idades. 

Também é essencial que se conheça as condições que trazem risco à qualidade de vida 

no presente e no futuro, para poder agir no sentido da prevenção. 

Ao menos formalmente, as políticas públicas parecem estar de acordo com o 

discurso da ciência, dos especialistas e estudiosos do envelhecimento. A expressão 

envelhecimento ativo, criada pela OMS e formalmente apresentada na Segunda 

Assembléia Mundial do Envelhecimento, ocorrida em Madrid, em abril de 2002, 

aparece como meta a ser a ser atingida em nosso país, segundo consta no ofício da 

Secretaria de Educação Superior – SESu. Este documento, fruto de dois anos de 

consultas sistemáticas envolvendo todos os setores (sociedade civil, acadêmica, 
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governamental) em vários países, sugere diretrizes relacionadas ao manejo preventivo, 

clinico, social e ambiental para um envelhecimento saudável e ativo. 

Na revista eletrônica Espaço aberto
13

, um artigo intitulado Envelhecimento 

ativo: aumento da qualidade de vida dos idosos estimula o voluntariado, destacou que 

 

O envelhecimento ativo é uma recomendação da ONU 

(Organização das Nações Unidas) para as políticas 

públicas relacionadas ao envelhecimento. Ele prevê a 

otimização das oportunidades de saúde a fim de aumentar 

a qualidade de vida conforme as pessoas envelhecem. Se 

envelhecer é natural, isso não implica que o idoso vá 

aceitar a queda na saúde e da qualidade de vida como uma 

coisa natural.(Revista Espaço Aberto) 

 

Matéria publicada pela revista Época
14

 (2003), sob o título Viver mais e melhor: 

Está provado que envelhecer bem é o prêmio de quem começa a se cuidar mais cedo, 

exemplifica a opção da mídia por difundir uma imagem positiva da velhice, a qual, 

nesse artigo, aparece associada à saúde, à vitalidade, à atividade. A reportagem inicia-se 

com uma comparação de dados demográficos que ressaltam o aumento da longevidade, 

tratando essas mudanças por um prisma otimista: ―[...] milhões de brasileiros terão a 

chance de viver muito melhor que os sessentões de hoje graças a uma equação que 

combina novos conhecimentos científicos, acesso à medicina preventiva, informação e 

disposição pessoal‖. 

O artigo jornalístico citado embasou-se também no depoimento de especialistas, 

assim como o de pessoas cujo envelhecimento se encaixa no perfil da velhice saudável. 

Um dado que chama a atenção é concordância entre o discurso dos gerontólogos, dos 

                                                 
13

 A Espaço Aberto é uma publicação mensal da Universidade de São Paulo produzida pela CCS - 

Coordenadoria de Comunicação Social, disponível no site: < 

http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2005/espaco51jan/index.html> 
14

 Depoimento publicado em artigo, assinado pela jornalista Aida Veiga com o título: Viver mais e 

melhor: Está provado que envelhecer bem é o prêmio de quem começa a se cuidar mais cedo, e publicado 

na Revista Época. nº. **, Editora Globo...2007.. 
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gestores de políticas públicas e os depoimentos de idosos enfocados (protótipos da 

velhice bem-sucedida). Tal convergência entre o saber científico e o saber do senso-

comum sobre a velhice: todos parecem concordar que o êxito no envelhecer depende 

não tanto da genética ou do acaso, mas de condições que podem ser controladas. 

Conforme, Alexandre Kalache, brasileiro radicado na Suíça e coordenador do programa 

de envelhecimento da Organização Mundial da Saúde, 

 

Apesar do estresse da vida urbana, da poluição e das 

doenças ainda sem cura, como o câncer e a AIDS, nunca 

houve um período melhor para envelhecer do que este. 

[...] Quem se cuida desde a infância atinge uma qualidade 

de vida ao envelhecer inimaginável há alguns anos. 

(Kalache, 2007) 

 

Para o coordenador do grupo de geriatria do Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, Luiz Eugênio Garcez Leme, ―[...] 

o envelhecimento sadio não é só questão de genética ou sorte. É uma conquista 

construída ao longo da vida. Faz quem quer‖ 
15

. O parecer do geriatra Wilson Jacob 

Filho, professor da Faculdade de Medicina da USP, segue na mesma direção dos demais 

especialistas entrevistados por Veiga: ―A genética pode ampliar as fronteiras da idade, 

mas não garante qualidade de vida‖, esclarece o geriatra. Com os avanços da medicina 

na prevenção e cura de doenças, a evolução deverá levar o homem a viver até o limite 

biológico - estimado em 120 anos.  

O Estatuto do Idoso apresentou várias soluções para os problemas que mais 

atingem os idosos. Falta concretizar o que determina a lei que não pode virar letra 

morta, ou seja, são necessárias políticas voltadas para o envelhecimento ativo. São 

necessárias ações concretas que viabilizem a inserção social da pessoa idosa pela oferta 

                                                 
15

 Depoimento publicado em artigo, assinado pela jornalista Aida Veiga com o título: Viver mais e 

melhor: Está provado que envelhecer bem é o prêmio de quem começa a se cuidar mais cedo, e publicado 

na Revista Época. nº. **, Editora Globo...2007. 
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de espaços ambientais com recursos adequados para compensar as dificuldades e 

atenuar os agravos da idade avançada. 

Foram criadas novas demandas sociais que, por seu turno, provocaram a 

implementação de políticas públicas dirigidas à população idosa e o estímulo à pesquisa 

básica, no sentido de busca de possibilidades de prevenir, retardar ou reverter o 

envelhecimento patológico. 

 

2. 3. Perspectiva psicossocial da velhice 

O levantamento do estado da arte sobre a velhice e o envelhecimento conduziu à 

assunção do pressuposto de que no bojo de diferentes configurações sociais florescem 

visões e crenças acerca da velhice, bem como práticas sociais voltadas aos idosos; essas, 

por seu turno, influenciam as concepções que esses elaboram sobre si mesmos. No 

contexto das sociedades capitalistas atuais, inclusive no Brasil, as representações acerca 

do idoso oscilam entre uma visão consensual (que desqualifica a velhice) e visões 

divergentes (geradas em oposição à predominante). Na cultura brasileira, essa luta entre 

opostos, pode ser percebida nas distintas expressões empregadas para referir-se à 

velhice, na linguagem comum, no jargão científico, na mídia, nas práticas 

assistencialistas, nos mitos etc. 

Neste sentido, a teoria das representações sociais associada à teoria da 

identidade social pareceu fornecer o aporte necessário à compreensão da constituição 

complexa e dialética dos conhecimentos sociais atinentes à velhice. Julga-se que a 

combinação dessas perspectivas teóricas é especialmente adequada para analisar as 

crenças do senso comum sobre a velhice e o envelhecer, presentes no discurso das 

mulheres idosas e para explorar o fenômeno da discriminação em relação à velhice e 

elucidar questões sobre o envelhecimento bem-sucedido. 
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Assim, nesse tópico, buscou-se articular a teoria da representação social e a 

teoria da identidade social com a temática da velhice, com uma revisão dos estudos e 

trabalhos desenvolvidos na interseção dos âmbitos subjetivo e societal. 

 

2. 3. 1. Teoria da Representação Social 

A expressão representação social é mencionada pela primeira vez por Serge 

Moscovici, em seu estudo sobre a representação social da psicanálise, publicado em 

1961. Nessa obra, Moscovici resgatou e ultrapassou o conceito de representação adotado 

por Durkheim, criando um novo conceito
16

 - o de representação social ou RS, com isso, 

trouxe para a psicologia social uma inovação metodológica. 

Entende-se por representação social um conjunto de crenças, um saber do senso 

comum, social e historicamente determinado. A representação social, sendo uma 

espécie de filtro da realidade, regula atitudes e comportamentos compatíveis com as 

crenças, valores e visões elaboradas e compartilhadas socialmente (Moscovici, 1978, 

1981; Jodelet, 2001). 

O termo representações coletivas teve origem na sociologia, mais precisamente, 

com Durkheim em seu esforço por garantir à sociologia o estatuto de ciência e firmar a 

distinção entre ela e a psicologia. Em sua obra As formas elementares da vida religiosa, 

Durkheim (1983) partiu do exame de um sistema religioso primitivo – cultos australianos 

– para compreender a natureza religiosa do homem, concluindo que todas as religiões 

possuem as mesmas causas e respondem às mesmas necessidades. Ele assinalou que  

[...] na base de todos os sistemas de crenças e de todos os 

cultos deve necessariamente haver um certo número de 

representações fundamentais e de atitudes rituais que, 

malgrado a diversidade das formas que umas e outras 

puderam revestir, em todas as partes têm a mesma 

                                                 
16

 Adotou-se nesse trabalho RS, como forma abreviada do termo representação Social e, por extensão, 

empregou-se RS‘s, para indicar o plural, representações sociais. 
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significação objetiva e em todas as partes preenchem as 

mesmas funções. (Durkheim (1983, p. 208) 

 

Ao conceituar os fatos sociais e diferenciá-los do objeto da psicologia, Durkheim 

(1987) estabeleceu suas principais características: serem anteriores e exteriores às 

consciências individuais; serem estáticas e exercerem um poder coercitivo – 

independente da vontade individual; e serem comuns a todos os membros do grupo. 

 

(...) é fato social toda maneira de agir fixa ou não, 

suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção 

exterior; ou então ainda, que é gerada na extensão de uma 

sociedade dada, apresentando uma existência própria, 

independente das manifestações individuais que possa ter. 

(Durkheim, 1987, p.11)  

 

Diferentemente de Durkheim, para Moscovici (1978), as representações sociais 

– RS‘s – estão em constante mudança, posto que elas são construídas na dinâmica das 

trocas sociais do homem com o ambiente. Além de traduzirem o pensamento do senso 

comum, próprio das sociedades contemporâneas, as RS‘s dão conta da diversidade das 

visões do mundo, frutos de apropriações que os diversos grupos sociais fazem das 

teorias filosóficas ou científicas dominantes no processo da construção das RS‘s. Para 

Moscovici (1988) é a junção do aspecto subjetivo, simbólico com as práticas sociais que 

possibilita a passagem da noção de representação para a de representação social. Para 

ele, as RS‘s possibilitam 

[...] classificar pessoas e objetos, comparar e explicar 

comportamentos e objetivá-los como partes do nosso 

mundo social. [...] Em suma, todo comportamento aparece 

simultaneamente como um dado e um produto de nossa 

maneira de representá-lo (p. 214). 

 

Nesse sentido, Moscovici (1981) assinalou que a noção de RS remete a um 

conjunto de conceitos, afirmações e explicações geradas no dia-a-dia, em diferentes 
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cenários em que se processam as comunicações interindividuais. ―Elas são equivalentes, 

em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; elas 

podem até mesmo ser vistas como uma versão contemporânea do senso comum‖ (p. 

181). 

Segundo Moscovici (1978) dois processos são básicos na formação das RS‘s: 

objetivação e ancoragem.  

A objetivação explica como os elementos da representação se organizam e o 

caminho pelo qual adquirem materialidade, concretude. Através da objetivação um 

esquema conceitual torna-se real, uma imagem se materializa. Em outros termos, esse 

processo diz respeito ao modo pelo qual uma imagem de um determinado conceito 

transforma-se de uma idéia em elemento da realidade, passando a ter uma inserção 

social adequada às necessidades e valores do grupo.  

O segundo processo, a ancoragem, refere-se à inserção cognitiva do objeto da 

representação no sistema pré-existente, o que pressupõe a intervenção do social que 

confere significado ao objeto em função do sistema de valores sociais predominantes ou 

a que o sujeito adere. 

Dentro do enfoque das RS‘s, as noções de figura e de imagem são igualmente 

empregadas para referir-se a dois aspectos indissociáveis das representações sociais: o 

figurativo e o significante. A figura não consiste em um reflexo ou uma reprodução da 

realidade, mas é uma manifestação que é produzida pelo sujeito (Moscovici, 1978). Na 

dinâmica das representações sociais, o aspecto figurativo encontra-se ligado ao processo 

de objetivação, que transforma noções teóricas, abstratas, tais como velhice, doença, 

terceira-idade, por exemplo, em elementos quase tangíveis e presentes no âmbito da 

vida quotidiana. A objetivação implica na execução de operações simbólicas 
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estruturantes, através das quais o sujeito dá forma e concretude a esse conhecimento 

prático acerca da realidade de que trata a representação. 

A objetivação permite a materialização da palavra e a reabsorção do excesso de 

significados pelo qual uma realidade é representada. Assim, frente a um corpus de 

palavras que se organizam em torno de um determinado tema, há um processo de 

filtragem que possibilita captar aquelas frações que melhor descrevem o assunto 

explorado; os segmentos de imagens captadas constituem os núcleos figurativos. Uma 

grande quantidade de palavras relativas e determinados objetos circula na sociedade, 

porém nem todas estão associadas a imagens, seja porque não há imagens suficientes 

facilmente acessíveis, seja porque, por alguma razão, essas não são recordadas. As 

imagens extraídas por sua capacidade de serem representadas, formarão o chamado, 

núcleo figurativo, um complexo de imagens que evidencia um conjunto de idéias. 

A análise estrutural das representações sociais considera três dimensões: a 

dimensão do campo da representação ou imagem; a dimensão da informação; e a 

dimensão da atitude. A dimensão do campo diz respeito à estrutura interna dos conteúdos 

das proposições relativas a um determinado objeto da representação. A mesma possibilita 

verificar que uma representação é sempre uma unidade cujos elementos estão ordenados, 

estruturados e hierarquizados. A segunda dimensão, a informação, remete à quantidade e 

à qualidade de conhecimento que o grupo possui a respeito de determinado assunto 

social, isto é, tudo aquilo que a pessoa sabe acerca do objeto da representação. Por fim, a 

dimensão atitude, reflete ao posicionamento do indivíduo ou do grupo em relação ao 

objeto socialmente representado; podendo ser uma atitude favorável, desfavorável ou 

neutra (Moscovici, 1978). 

Spink (1993) chama a atenção para o fato de que em vários textos que tomam as 

RS‘s como formas de conhecimento prático, são destacadas diversas funções, entre elas: 
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orientação das condutas e das comunicações (função social); proteção e legitimação de 

identidades sociais (função afetiva) e familiarização com a novidade (função cognitiva). 

Explicitando cada uma dessas funções, Spink (1993), considera que a função 

social exige uma análise mais microscópica das trocas sociais, tais como efetuadas na 

psicologia discursiva ou na etnometodologia, de tal forma que seja evidenciado o 

processo de negociação, constitutivo das relações sociais. 

Ainda, conforme Spink (1993) a função afetiva de proteção de identidades diz 

respeito à dinâmica da interação social e, mais especificamente, à elaboração de 

estratégias coletivas ou individuais para a manutenção das identidades ameaçadas. Ela 

considera o estudo clássico de Jodelet sobre as representações da loucura numa 

comunidade rural como emblemático da funcionalidade das representações para a 

manutenção da identidade grupal e para a defesa contra a ansiedade suscitada pela 

proximidade à doença mental. 

A função cognitiva refere-se à familiarização com a novidade, ao seu papel de 

verter o estranho — potencialmente ameaçador — em algo conhecido, pondo em relevo 

os dois principais processos envolvidos na elaboração das representações postulados por 

Moscovici em 1961: ancoragem e objetivação. Segundo ela, não obstante se procure 

preservar a realidade vivida e não reduzir a elaboração das representações apenas aos 

processos cognitivos, há uma ênfase da função cognitiva que se reflete nos estudos que 

terminam explorando mais tais processos (Spink, 1993). 

Segundo Doise (1995, 1998), as RS‘s são princípios organizadores de relações 

simbólicas entre indivíduos e grupos. Sua concepção vai mais além do construtivismo 

cognitivo na medida em que descreve as representações como decorrentes tanto de 

esquemas de regulação próprios do sujeito como das interações deste com o mundo 

social. Três pressupostos podem ser inferidos desse enfoque: primeiro é que os vários 
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membros de uma mesma população partilham uma visão comum de uma dada questão 

social; que as diferenças de posicionamento individual organizam-se em função do grau 

de adesão dos indivíduos aos vários aspectos das representações sociais; e, por fim, que 

as variações sistemáticas observadas estão ancoradas em realidades simbólicas 

coletivas, em experiências sócio-psicológicas partilhadas em diferentes extensões pelos 

indivíduos e nas suas crenças acerca da realidade social. 

Pereira e Camino, (2003) destacam dois aspectos essenciais do processo de 

conhecimento social constituído pelo campo das representações sociais. Em primeiro 

lugar, elas constituem uma forma específica de conhecimento, própria das sociedades 

industriais. Embora intimamente ligadas à ideologia, ao mito e à ciência, as RS‘s 

formam um campo particular do conhecimento humano. Elas constituem apropriações 

que os indivíduos fazem do saber produzido pela ideologia, pela ciência ou pelo mito. 

Tais apropriações conservam a heterogeneidade e o dinamismo próprios das 

comunicações nas sociedades complexas e desenvolvidas, traços que as diferenciam das 

representações coletivas definidas por Durkheim, que, como já visto, se caracterizam 

por seu caráter homogêneo e atemporal, próprias ao saber das culturas primitivas. 

O segundo aspecto fundamental das representações sociais, apontado por 

Camino e Pereira (2002), é que essas não devem ser consideradas como simples 

resposta individual a um estímulo do meio social (noção clássica de representação 

mental) mas uma construção subjetiva de significado elaborada por pessoas imersas no 

meio social que produz e dissemina ampla variedade de representações. Nesse processo, 

a relação estímulo-resposta é dialética: o estímulo é determinado pela resposta e esta é 

determinada pelo estímulo. Assim, as representações preparam a ação, não só porque 

orientam o comportamento, mas porque constroem e reconstroem o meio em que este 
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comportamento acontece; por seu turno, as ações modificam as representações, 

atualizando-as. 

Camino e Pereira (2002) assinalam a crítica apresentada por Billig (1988) e 

Doise (1989) sobre o caráter consensual das representações sociais. Para esses autores, a 

concordância não deve estar no conteúdo das representações, mas nos princípios que 

conferem significado, tanto aos aspectos consensuais quanto aos divergentes do campo 

representacional. Segundo Vala (1996), a dúvida sobre a realidade decorreria do 

dissenso com aqueles com os quais se esperaria estar de acordo, isto é, entre um 

indivíduo e os membros do grupo a qual ele pertence. 

Farr (1998) distingue a teoria das representações sociais das abordagens 

clássicas da psicologia social, no tocante à relação entre o sujeito e a realidade. No 

enfoque das representações sociais o contexto das relações supõe um sujeito ativo que 

não apenas reage à realidade, mas a constrói. Esse autor está entre os que consideram 

que o estudo da representação social marca uma mudança no eixo tradicional das 

pesquisas em Psicologia Social, que se concentravam, principalmente, na tradição 

behaviorista. A contribuição da vertente sociológica da Psicologia européia possibilitou 

a ampliação dos objetivos e limites da Psicologia Social, logrando bons resultados na 

compreensão do processo da elaboração psicológica e social da realidade, integrando 

aspectos explícitos e implícitos do comportamento à explicação das condutas. 

Em artigo no qual discutiu as tendências teóricas e empíricas divergentes em 

psicologia social, Doise (2002) afirma-se como um psicólogo societal. A opção pelo 

emprego da representação social como referencial teórico-metodológico para muitos dos 

seus estudos sobre influência social, direitos humanos, entre outros, atestam o seu 

propósito para integrar o âmbito subjetivo e o societal. Para Doise, a abordagem das RS‘s 

esclarece os recursos que o indivíduo possui para atuar socialmente e como as dinâmicas 
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sociais, interacionais, posicionais ou de valores e de crenças gerais, orientam o 

funcionamento desses processos entre o indivíduo e o social. Segundo Doise (2002) as 

pesquisas sobre RS‘s sociais iniciadas por Serge Moscovici, constituem, atualmente, um 

quadro propício à construção de uma psicologia societal, visto que focalizam tanto o 

exame dos sistemas cognitivos no nível individual, como o estudo dos sistemas 

relacionais e societais. Ele vê no estudo das RS‘s proposto por Moscovici a oportunidade 

de confrontar os sistemas cognitivos complexos do indivíduo com os metasistemas de 

relações simbólicas que caracterizam uma sociedade. 

Nas quatro últimas décadas, o conceito de representação social promoveu 

substancial incremento de pesquisas no enfoque psicossocial, denotando um avanço em 

relação ao conceito de atitude. Isso porque a teoria das RS‘s considera o posicionamento 

dos indivíduos frente a uma dado objeto, não mais como uma reação subjetiva, 

individualizada, e sim como reatualização de um saber compartilhado no social. 

Ademais, como já salientado por tantos, a expansão da teoria das RS‘s em vários 

campos do conhecimento, debruçando-se sobre distintos objetos e a partir de sortidas 

abordagens metodológicas, tem propiciado uma compreensão mais aguda das questões 

sociais da atualidade, bem como das formas possíveis de intervir eficazmente para a 

solução de tais questões (Andrade, 1998; Santos, 1998; Doise, 2002; Arruda, 2003; 

Coutinho, Nóbrega e Catão, 2003, entre outros).  

Dado o intuito do presente trabalho de explorar as ligações entre a sociedade e o 

idoso, buscando entender empiricamente a ressonância das visões da velhice sobre a 

subjetividade da pessoa que envelhece, julgou-se oportuno expor a teoria da identidade 

social, assunto do tópico que se segue. 

 

2. 3. 2 .Teoria da Identidade Social 
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Segundo Laurenti e Barros (2000), historicamente, a expressão usada para 

significar o que hoje se entende por identidade foi personalidade. O termo 

personalidade remete a uma perspectiva individualista, da psicologia clínica, a qual tem 

suas origem no modelo e princípios da ciência médica. Nesse contexto, o sujeito se 

separa do social, cercado pelo debate sobre o normal e o patológico, o natural e o 

inerente.  

A priorização do ser biológico e individual sustentado por 

uma estrutura psíquica, invariante enquanto processo 

normativo, institui uma dicotomia entre o indivíduo e o 

grupo, entre o homem e sociedade. O conceito de 

personalidade oferecia um conjunto de princípios que 

previamente classificavam os indivíduos em categorias, 

confirmando uma concepção de sujeito em que pese a 

diversidade dos ambientes sociais. 

(Laurenti e Barros, 2000) 

 

Preocupados em restituir ao homem o seu status de sujeitos sociais, em 

contraposição ao individualismo que o isolou, os psicólogos sociais retomaram o termo 

identidade, numa perspectiva sócio-histórica. Conforme Andrade (1998), ―As 

perspectivas globalizantes, não individualistas, rejeitam a separação entre o plano 

individual e o plano social, ou seja, consideram que o indivíduo é uma totalidade 

articulada organicamente à totalidade social‖ (p.141). Segundo esse enfoque entende-se 

a identidade não como algo dado e imutável, nem como uma condição, mas ―[...] como 

um processo, um fenômeno construído de forma dinâmica e dialética, um processo 

identitário, um processo de personalização, sempre mutável e provisório [...] a 

identidade é o processo de construção do eu‖ (p. 142). 

Nesse sentido, os estudos sobre identidade seguem duas vertentes: a da psicologia 

clínica e a da psicologia social. A primeira vertente trabalha como o conceito de 

identidade pessoal, entendida em termos da consciência de si como individualidade, 
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singularidade, dotada de uma certa constância e de uma certa unicidade; a segunda, 

enfatiza o aspecto social da identidade, mediante o conceito de identidade social segundo 

o qual grupos e categorias culturais conferem ao sujeito matrizes de referência; tais 

padrões ao receberem a aprovação e aval da sociedade constituem a base para a 

construção da identidade social do sujeito.  

Andrade (1998) buscou em Moscovici (1976) a explicação acerca do papel 

decodificador da identidade face ao discurso e sua vinculação à formas específicas das 

RS‘s. ―[...] a representação que um sujeito faz de um objeto é um bom indício do perfil 

de sua identidade, assim como o conhecimento da identidade de um sujeito é um bom 

preditor de sua visão de mundo‖. Assim sendo, conclui que a identidade é uma 

―[...].questão chave na representação de qualquer objeto, ou seja, na estruturação de seu 

campo de representação‖ (p. 144). 

Para Doise (2002), a teoria da identidade social tem sua origem em uma 

concepção gestaltista
17

 da percepção que, inicialmente, permitiu a Tajfel propor um 

modelo de acentuação relativa dos contrastes. Esse modelo foi adequado e gerou um 

conjunto importante de resultados no âmbito dos julgamentos quantitativos. Depois, 

Tajfel ampliou seu modelo, enfocando o efeito da categorização na percepção e o estudo 

dos estereótipos sociais (Tajfel e Wilkes, 1963; Tajfel, Skeikh e Gardner, 1964, 

respectivamente, conforme citado por Doise, 2002). 

De acordo com Tajfel (1972), a noção de identidade social refere-se tanto à 

consciência que o indivíduo possui de pertencer a um determinado grupo social, como à 

carga afetiva que esta pertença traz para o sujeito.  

                                                 
17

 Referente à teoria da ‗boa forma‘, correlativa a fenômenos psicológicos  e que consiste em considerar 

esses fenômenos não mais como soma de elementos isolados em unidades autônomas, mas como 

expressão de uma solidariedade interna, regulada por leis próprias, donde resulta que o modo de ser de 

cada elemento depende da estrutura do conjunto e das leis que o regem, não podendo nenhum dos 

elementos preexistir ao conjunto.  
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Este conceito supõe que os indivíduos, mediante o processo de comparação 

social, diferenciam-se em relação a outros grupos, ao tempo em que adotam um tipo de 

identidade social que lhes dá uma imagem positiva de si mesmo (auto-estima positiva). 

Segundo Tajfel (1972), a noção de identidade social se refere tanto à consciência que o 

indivíduo possui de pertencer a um determinado grupo social, como à carga afetiva e 

emocional que esta pertença traz para o sujeito. 

De acordo com Tajfel (1972), processos cognitivos e motivacionais (comparação 

e categorização social, necessidade de auto-estima positiva) atuam para que indivíduo se 

reconheça como membro de um dado grupo social e atue consoante esse grupo. Ou seja, 

esses processos estão na base da identidade social e são determinantes da ação dos 

sujeitos e da natureza das relações entre os grupos sociais. 

A suposição básica desta concepção é a de que os indivíduos, mediante o 

processo de comparação social, diferenciam-se em relação a outros grupos, na 

proporção em que adotam um tipo de identidade social que lhes dá uma imagem 

positiva de si mesmo (auto-estima positiva). Em conseqüência, quanto maior o 

sentimento de pertença a um determinado grupo, maior a tendência a diferenciar, de 

modo favorável, seu próprio grupo (ingroup) dos outros grupos (outgroups). 

Um segundo pressuposto dessa teoria situa a identidade social como um 

processo social do qual participam fatores intra-psíquicos, inter-individuais e inter-

grupais. Isto é, a identidade social não se constitui em um ato que acontece no interior 

do indivíduo, ou no espaço das relações inter-individuais, mas se produz no nível 

societal e institucional. Como processo dialético, a identidade molda o sujeito, que 

incorpora valores e normas do grupo social, ao mesmo tempo em que pressupõe uma 

participação ativa dos sujeitos na construção da identidade do grupo. 
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Por último, o terceiro pressuposto expande o caráter dialético do processo de 

construção da identidade social ao conjunto do sistema social. 

Segundo Tajfel (1972), o processo de identidade social atua como mediador 

entre o sujeito e o social. Ele não se dá no vazio social, mas num dado contexto 

histórico, no qual vários grupos mantêm relações concretas entre si; tais relações são 

também mediadas pelos processos de identidade social. O modo como os indivíduos e 

os grupos percebem a organização da sociedade, sua estrutura, estabilidade e 

legitimidade dá o tom das relações intergrupais que serão estabelecidas (basicamente 

fusões ou conflitos intergrupais). 

De acordo com Camino (1996) esta percepção transita num continuum de 

crenças sociais. Num extremo, tem-se o sistema de crenças na mobilidade social com 

uma idéia de sociedade flexível e permeável, na qual os sujeitos insatisfeitos com as 

condições que lhe são dadas pelos seus grupos de pertença podem optar por outros 

grupos. No outro extremo, tem-se o sistema de crenças na mudança social, segundo o 

qual a sociedade é considerada como estratificada e impermeável a tentativas de 

mudança individual. 

Considerada a teoria mais importante no quadro atual dos modelos sobre as 

relações intergrupais em psicologia social (Amâncio, 1996), a teoria de Tajfel (1972) 

põe em relevo a ligação entre três conceitos fundamentais: categorização social, 

identidade social e comparação social. A categorização social é entendida como um 

instrumento que segmenta, classifica e ordena o ambiente social, funcionando como um 

sistema de orientação que ajuda na construção e definição do lugar do indivíduo na 

sociedade, ou seja, auxilia na construção da identidade social dos sujeitos. Assim, os 

grupos sociais participam na criação da identidade social dos seus membros e esta, por 
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seu turno é relacional e comparativa. Na concepção de Tajfel, um indivíduo define-se a 

si próprio e define os outros em função do seu lugar num sistema de categorias sociais. 

Segundo Laurenti e Barros (2000), o debate sobre processos identitários envolve 

aspectos conceituais e contextuais e implica uma concepção de identidade como 

categoria de análise e como construção social, tipificada por seu caráter polissêmico, 

cuja interpretação só tem sentido quando se considera o contexto no qual emerge. 

Distintas configurações de identidade estão presentes nas reflexões dos teóricos da 

modernidade, como Giddens (1991) ou da pós-modernidade como Hall (2003) e exigem 

a contextualização do homem em cada um desses momentos históricos. Referem-se ao 

momento atual como um mundo globalizado, marcado por um capitalismo 

desorganizado no bojo do qual se articula o pessoal e o social na contemporaneidade. 

Hall argumenta que o sujeito, previamente concebido ―[...] como tendo uma identidade 

estável, está se tornando fragmentado, composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas‖ (p. 12). Como resultado 

das mudanças estruturais e institucionais desses tempos, está se produzindo o ―sujeito 

pós-moderno‖, cuja identidade torna-se uma ‗celebração móvel‘: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam‖ (p. 13). 

No contexto das sociedades pós-modernas, Hall (1992) analisa a questão das 

identidades culturais — aqueles aspectos de nossas identidades que surgem de nosso 

―pertencimento‖ a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas e, acima de tudo, 

nacionais. As sociedades da modernidade tardia são marcadas pela ―diferença‖; elas 

experimentam divisões e antagonismos sociais que geram uma variedade de ―posições 

de sujeito‖, ou seja, possíveis identidades. 
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Na mesma linha de análise, encontra-se Ciampa (1997) para quem não é possível 

dissociar o estudo da identidade de uma análise do indivíduo e da sociedade. Em relação 

ao objeto, foco da presente tese – a velhice – supõe-se que diferentes configurações 

identitárias relacionam-se a distintas configurações da ordem social. Do contexto 

histórico e social que o homem vive decorrem suas determinações e, portanto, emergem 

os modos e alternativas de identidade na velhice. Em outras palavras, identidade é 

dinamismo, movimento, é desenvolvimento do concreto. Identidade é metamorfose do 

indivíduo e da sociedade. 

Jodelet (2002) ressalta a relação entre identidade e alteridade nos moldes da ―[...] 

distinção entre o mesmo e o outro — estabelece de saída, uma relação de identidade tal 

que muitos vêem nisso a própria condição da emergência identitária‖ o que remete à 

suposição de que múltiplas representações da velhice são ―pano de fundo‖ para a 

elaboração de identidades multifacetadas na velhice. 

No Brasil o surgimento e a organização de grupos de idosos que se associaram 

em torno de interesses comuns (de ordem social, religiosa, política) exemplifica a uma 

das combinações possíveis entre identidade e representação. Para lutar por seus direitos, 

os idosos se uniram e, a partir de inserções grupais, desenvolveram-se novas práticas 

sociais, representações da velhice e noções identitárias. Guardadas as diferenças, poder-

se-ia ver esses idosos ativistas como representantes de forças sociais as quais se 

denominou minorias ativas. A esses novos padrões de ação mesclam-se novas 

representações sobre a velhice que extrapolam os limites do grupo que lhes deu origem. 

Por outro lado, essas experiências sociais produzem mudanças no auto-conceito do 

idoso, na sua identidade, estimulando a discussão acerca dos papéis sociais na velhice, 

dos preconceitos e a desconstrução de supostas verdades sobre o envelhecer. 
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No extremo oposto, a velhice asilada, marcada pela exclusão traduz-se em 

representações desqualificantes, com repercussões na identidade daqueles que 

vivenciam essa triste condição. 

Por outro lado, assiste-se a mudanças na condição e na representação da velhice.  

Os chamados programas para a Terceira Idade, quer como iniciativas do poder 

público, quer de organizações privadas ou mesmo de ONGs, oferecem à população de 

idosos mais do que meras opções de lazer e ocupação do tempo livre. Constituem 

espaços de convívio e interação intrageracional que favorecem a criação de laços 

simbólicos de identificação, partilha e negociação de novos significados da velhice, 

ensejando a construção de novos modelos e paradigmas de envelhecimento e, em 

conseqüência, a construção de novas identidades sociais, conforme sugerem várias 

pesquisas (Lima, 1999; Albuquerque, 2005; Araújo e Carvalho, 2004, entre outros).  

Santos (1998) ressalta que os grupos de referência, aos quais são vinculados 

modelos ideais e representações, estão na base da construção da identidade pessoal, que 

é concebida como um sistema organizado com múltiplas dimensões, entre as quais 

destacam-se: (a) a continuidade; (b) a coerência (unidade); (c) a positividade 

(valorização); (d) a diferenciação (interna e externa); (e) a afirmação de si (auto-estima); 

(f) a originalidade (unicidade). O funcionamento articulado dessas dimensões requer, 

por vezes, o emprego de estratégias defensivas. 

Desse modo, a identidade firma-se na percepção que o sujeito tem do seu valor e 

do seu poder sobre si mesmo, sobre os outros e os acontecimentos. O sentimento de 

rejeição, desvalorização pode abalar a identidade em suas dimensões de valor, poder e 

autonomia. Transpondo essa suposição para o contexto da velhice, pode-se supor que o 

processo de exclusão social imposto aos idosos pode repercutir sobre a identidade das 

pessoas desse grupo. Santos adverte que nem toda desvalorização atinge a identidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradigmas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Envelhecimento
http://www.unati.uerj.br/tse/cgi-bin/wxis.exe/tse/iah/scielo/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&fmt=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARAUJO,+LUDGLEYDSON+FERNANDES+DE
http://www.unati.uerj.br/tse/cgi-bin/wxis.exe/tse/iah/scielo/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&fmt=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARVALHO,+VIRGINIA+ANGELA+M.+DE+LUCENA+E
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pessoal, mas parece depender da centralidade do elemento na composição da sua 

identidade. Em estudo sobre crise de identidade na aposentadoria (Santos, 1990) 

observou-se diferença na experiência subjetiva da aposentadoria em homens e mulheres: 

enquanto para os homens, a aposentadoria implicou em crise de identidade, para as 

mulheres significou momento de libertação. Para os homens, o trabalho tinha papel 

central na construção de sua identidade pessoal, já para as mulheres, os papéis ligados à 

família é que foram as fontes de sua identidade.  

Na medida em que nossas visões do velho e da velhice refletem um 

posicionamento negativo dirigido ao idoso, fala-se em preconceito. Como bem salienta 

Brown (1995), citado por Camino (2001): 

 

Os preconceitos não são só um conjunto de sentimentos 

de antipatia e de crenças distorcidas e negativas sobre 

grupos sociais, eles estão essencialmente relacionados a 

práticas e comportamentos discriminatórios frente a 

membros desses grupos pelo fato de pertencerem a eles. 

 

 

Ao discutir e investigar os processos discriminatórios no Brasil, Camino (2001) 

observa que os fenômenos de discriminação social podem assumir diferentes formas, 

sutis ou abertas, a depender da poder de controle social dos dispositivos legais que 

assegurem os direitos dos grupos sociais alvos do preconceito e das práticas de 

discriminação.  

Em relação à velhice, o preconceito manifesta-se através do ageísmo, termo 

cunhado por Butler, no final da década de 1960, para designar a intolerância em relação à 

idade. Essa expressão foi retomada recentemente por Palmore (2004) para caracterizar o 

preconceito e a discriminação em relação às pessoas idosas (Couto, Koller e Novo, 2006).  
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Traduzindo o fenômeno do ageísmo para a abordagem da identidade social de 

Tajfel e admitindo seu pressuposto de que a categorização etária implica em 

comparação e diferenciação, o ageísmo resultaria da criação e manutenção de uma 

imagem positiva entre os jovens que, paralelamente, construiriam e conservariam uma 

imagem negativa ou menos positiva em relação aos que não fazem parte do seu grupo 

(Kite e Wagner, 2002, citados por Couto, Koller e Novo, 2006). 

Couto, Koller e Novo (2006) revisaram estudos sobre a exposição a estereótipos 

negativos e positivos na vontade de viver e na performance em tarefas cognitivas, 

concluindo que, o ageísmo, tomado como um ―estereótipo macrossistêmico‖, pode ser 

um fator de risco para atitudes de violência psicológica contra o idoso (p.325). 

Segundo constatado no recente estudo de Khoury e Günther (2006), mudanças 

psicossociais importantes, tais como aposentadoria, perda de entes queridos (morte de 

pais, cônjuge, irmãos e amigos) e separação (do cônjuge ou dos filhos que 

independentes que saem de casa), podem inspirar sentimentos negativos de desvalia, 

falta de autonomia e de senso de controle sobre si e seu meio, contribuindo para a 

eclosão de crenças disfuncionais sobre si mesmo, sobre a sua identidade. Sua pesquisa 

indicou que o envelhecimento pode oferecer riscos ao bem-estar psicológico e à boa 

qualidade de vida, quando associado a perdas significativas: ―O declínio biológico, pode 

trazer consigo mudanças na aparência física, na performance intelectual, na sexualidade, 

assim como ser acompanhado por certas doenças que trazem limitações‖ (p.298).  

Em um contexto que desvaloriza a velhice, várias são as saídas para o que se 

denomina ―determinismo cronológico das práticas sociais‖. Magro (2003, p. 39) aponta 

os atos transgressivos que seriam uma espécie de ―[...] mestiçagem na aprendizagem e 

na identidade, a descoberta de espaços existenciais possíveis na cultura‖. Na tentativa 

de perquirir empiricamente as trilhas seguidas por mulheres em processo de 
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envelhecimento, mediante a escuta do modo como vêem a velhice, como se vêem e 

como a sociedade responde a sua condição existencial, é que foi realizada a presente 

pesquisa, cuja trajetória encontra-se descrita no Capítulo 3, que se segue. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 



 

3. O caminhar teórico-metodológico da pesquisa 

 

Velhinha 

Se os que me viram já cheia de graça 

Olharem bem de frente para mim, 

Talvez, cheios de dor, digam assim: 

―Já ela é velha! Como o tempo passa!‖... 

Não sei rir e cantar por mais que faça! 

Ó minhas mãos talhadas em marfim, 

Deixem esse fio de oiro que esvoaça! 

Deixem correr a vida até ao fim! 

Tenho vinte e três anos! Sou velhinha! 

Tenho cabelos brancos e sou crente... 

Já murmuro orações... falo sozinha... 

E o bando cor-de-rosa dos carinhos 

Que tu me fazes, olho-os indulgente, 

Como se fosse um bando de netinhos... 
FLORBELA ESPANCA 

 

 

Com o propósito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do cidadão 

de qualquer idade, sobretudo daqueles que já fizeram a sua parte e que, por sua idade, 

merecem o reconhecimento, o respeito e a sua integração plena na rede social que esse 

trabalho foi realizado. 

O fato de as mulheres viverem por mais tempo que os homens, serem maioria no 

conjunto da população brasileira, em todas as faixas etárias e também na velhice, 

conforme detalhado quando da análise do perfil demográfico, contou na delimitação da 

amostra desse trabalho. Assim, focou-se o olhar para as mulheres que, segundo o 

critério cronológico e social, estão acima de 60 anos, sadias e ativas, do meio urbano, 

partícipes da sociedade, inseridas ou não em grupos sociais que lhes sirvam de 

referência.  
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3.1. Objetivo Geral  

3.1.1. Conhecer como mulheres que vivenciam o envelhecimento ativo e que continuam 

membros integrados na sociedade, representam a velhice, qual a visão que têm de si 

mesmas e quais as suas crenças e vivências sobre o preconceito e a discriminação da 

velhice e sobre a promoção da velhice bem-sucedida. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

3.2.1. Identificar as representações sociais da velhice em mulheres idosas, que 

apresentam um envelhecimento ativo. 

3.2.2. Relacionar representações da velhice às representações de identidade etária de 

pessoas idosas. 

3.2.3. Levantar crenças e vivências acerca do preconceito em relação à idade 

3.2.4. Mapear as representações sociais, na dimensão do conhecimento, sobre velhice 

bem sucedida e sobre ações promotoras do envelhecimento satisfatório. 

3.2.5. Comparar diferentes aspectos do campo representacional da velhice concebidos 

por jovens e idosas. 

 

3.3. Método 

 

3.2.1 Amostra 

A amostra foi constituída por 58 mulheres, das quais 51 idosas ativas
18

, na faixa 

dos 60 aos 92 anos, e sete jovens
19

, com idades de 18 a 27 anos, de classe média, 

                                                 
18

 Considerou-se como idosa ativa, as mulheres com 60 anos ou mais, que se mantém presentes na 

sociedade, seja no mercado de trabalho, seja em atividades grupais exclusivas ou não para a sua faixa 

etária. Pretende-se dar prosseguimento ao estudo das representações da velhice ampliando-se a amostra 

de idosas de modo a comparar os discursos de subgrupos, considerando variáveis sócio-demográficas e o 

tipo de inserção grupal (atuantes no mercado de trabalho, praticantes de exercícios físicos e participantes 

das atividades sociais, dança e artes). 
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residentes na cidade de João Pessoa, nos três níveis de escolaridade. Em respeito aos 

princípios éticos que regem a pesquisa com seres humanos, na primeira abordagem com a 

participante em potencial, após a auto-apresentação da entrevistadora e exposição do 

objetivo geral da pesquisa, solicitou-se a sua permissão, nos moldes expostos no Termo 

de Consentimento Esclarecido (Apêndice B), para utilizar os seus depoimentos como 

fonte de dados do presente estudo, não tendo havido qualquer recusa de participação. 

 

3.2.2. Instrumento 

Para coleta dos dados, utilizou-se um roteiro de entrevista individual, estruturada 

(Apêndice A), formulado especialmente para esse estudo. Além dos dados sócio-

demográficos, que fornecem um perfil das entrevistadas, o roteiro constou de 15 itens 

específicos sobre a temática da velhice. 

 

3.2.3. . Local 

As entrevistas foram realizadas em distintos locais em que circulam mulheres 

em processo de envelhecimento e em atividade. Assim, algumas aconteceram na 

residência das entrevistadas; outras em academias de ginástica (uma no Bairro de 

Manaíra, outra no bairro do Cristo Redentor), outras ainda no Centro de Convivência do 

Idoso, órgão vinculado à Prefeitura municipal de João Pessoa, em dois shoppings 

centers; na Associação dos clubes de Melhor Idade, na Associação de inativos e 

pensionistas da UFPB, e em outros ambientes de trabalho das entrevistadas). 

 

3.2.4. Procedimentos:  

                                                                                                                                               
19

 A princípio, pensou-se fazer um estudo comparativo, incluindo grupo de mulheres de diferentes idades, 

idéia que terminou descartada em virtude da opção de priorizar o discurso das mulheres em processo de 

envelhecimento ativo. Manteve-se, entretanto, à título de comparação, os registros coletados do grupo de 

jovens. 
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Dentre os passos necessários nessa trajetória metodológica distinguem-se dois 

momentos, descritos como procedimentos de coleta e aos procedimentos de análise. 

Procedimentos de coleta: os dados foram coletados através de entrevistas 

individuais, em horário previamente combinado e com duração de 50 minutos, em 

média. Registros de observações assistemáticas acerca do local e contexto da pesquisa, 

foram feitos em visitas que antecederam à coleta dos dados. 

Procedimentos de análise: as entrevistas foram analisadas segundo duas 

modalidades metodológicas: (a) análise de conteúdo temático, baseada em (Bardin, 

1979) e (b) análise de dados textuais, através do recurso do software ALCESTE. Segue-se 

uma descrição breve desses dois procedimentos. 

 

(a) Análise de conteúdo temático 

A opção pela análise de conteúdo fundou-se nas seguintes razões: em primeiro 

lugar por ser uma ferramenta aplicável a toda e qualquer comunicação com 

transferência de significados de um emissor a um receptor; o que é bem adequado para 

um levantamento no campo das representações sociais. Em segundo lugar, como bem 

argumentado por Bardin, como a análise de conteúdo emprega procedimentos 

sistemáticos para descrever os conteúdos das mensagens e extrair deles indicadores 

sobre conhecimentos relacionados a esses conteúdos, tais dados permitem inferir 

conhecimentos relativos às condições de produção dessas mensagens.  

Para análise das entrevistas, adotaram-se algumas operações básicas que devem 

constar numa análise de conteúdo além da ―leitura flutuante‖ que consiste numa 

primeira abordagem do material. 

Em primeiro lugar, destacam a necessidade da constituição de um corpus de 

análise, que, no caso desta pesquisa, o corpus é constituído pelas entrevistas. 
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A segunda operação necessária diz respeito à definição de categorias, ou seja, ao 

analisar o corpus, dever-se-á realizar a categorização e a classificação dos seus 

conteúdos, tendo em vista os objetivos gerais e específicos do trabalho e a 

fundamentação teórica adotada. Em outras palavras, a divisão em categorias visa a 

redução da complexidade do corpus, sem perder de vista a visão do todo, para uma 

melhor apreensão da realidade e posterior explicação. Sendo assim, são organizadas as 

entrevistas segundo um significado comum em códigos (categorias) que são compostos 

por termos-chave, indicando a significação central do conceito que se quer apreender e 

de outros indicadores que descrevem o campo semântico do conceito. Desta forma a 

inclusão de um segmento de texto numa categoria pressupõe a detecção dos indicadores 

relativos àquela categoria, sendo agrupados segundo um significado comum. Tais 

categorias devem possuir uma validade interna, ou seja, devem ser exaustivas, de forma 

que cada unidade de registro só possa caber numa categoria.  

Uma terceira operação realizada consiste na definição das unidades de análise, 

sendo escolhida a unidade temática constituída por temas e/ou unidades de fala (frases). 

As unidades foram quantificadas em termos da sua presença na categoria (nº de 

evocações). 

Do material analisado extraíram-se categorias e subcategorias, detalhadamente 

dispostas na primeira parte do capítulo 4, através de textos, figuras e tabelas que indicam 

a freqüência e percentual das evocações em cada subcategoria. A notação adotada para a 

realização desses cálculos (efetuados pelo programa Microsoft Office Excel) encontra-se 

no Apêndice C. 

 

(b) Análise de dados textuais 
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Através do software ALCESTE
20

 (Análise Lexical por Contexto de um Conjunto 

de Segmentos de Texto) procedeu-se a análise de dados textuais. O ALCESTE tem como 

objetivo obter em uma primeira classificação estatística de enunciados simples do 

corpus estudado (no caso desde trabalho, o corpus é constituído do conteúdo integral 

das entrevistas realizadas e transcritas), em função da distribuição de palavras dentro do 

enunciado, a fim de apreender as palavras que lhes são mais características.  

O corpus é dividido em classes e cada classe representa um tema extraído do 

texto; esta classificação é realizada em função da associação/proximidade entre palavras 

determinadas e distribuídas ao longo de todo o discurso. Esta divisão lexical é realizada 

de maneira que as diferenças entre as classes sejam maximizadas e as diferenças dentro 

das classes sejam minimizadas. Isto é, formam-se classes semanticamente homogêneas; 

tendo cada classe um conteúdo lexical próprio que a caracteriza. Palavras que ocorrem 

com muita freqüência não são descartadas, são fortemente ligadas a uma dada classe, 

tomando-se como bases o valor do qui-quadrado, em função da freqüência no corpus e 

da freqüência na classe. 

Iniciada a análise, o programa realiza quatro etapas denominadas A,B.C e D. Na 

primeira etapa, ou seja, na etapa A, dá-se a leitura do corpus e uma primeira análise do 

vocabulário do corpus. Nesta etapa o programa fragmenta o texto, agrupa as ocorrências 

das palavras de suas raízes e executa o cálculo das freqüências destas formas reduzidas. 

A etapa B consiste no cálculo das matrizes de dados que têm como objetivo 

classificar os enunciados simples ou as unidades de contexto elementar -UCEs 

(Unidades de Contexto Elementar), que correspondem à idéia de frase mais calibrada 

em função do número de palavras analisadas e da pontuação. O cálculo da etapa B é 

                                                 
20

 Segundo informações contidas em dois textos: Introdução à utilização do programa informático 

Alceste para análise quantitativa de dados textuais- Brigido, C.(2001). Lab. de Psicossociologia da 

Comunicação e da Cognição Social, UFSC; e Análise quantitativa de dados textuais, elaborado por 

Aldryo, S.- Lab.de Psicologia Escolar, UNB, s/d.  
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feito com ajuda de matrizes de freqüências que cruzam as formas reduzidas do 

vocabulário com as UCE do corpus em análise. Utiliza-se nessa etapa o método de 

classificação hierárquica descendente e obtém-se uma classificação definitiva, de forma 

tal que se obtenha o maior valor possível numa prova de associação (Qui-quadrado). 

Na terceira etapa são gerados os resultados mais importantes. O ALCESTE 

executa cálculos complementares para cada uma das classes obtidas na etapa 

precedente, com a finalidade de possibilitar uma descrição das mesmas. No nível 

analítico, elas são compostas de vários segmentos de texto (UCE) que têm vocabulário 

semelhante. No nível interpretativo, elas são consideradas indicadores de diferentes 

noções. Reinert (1990) considerou as classes como noções de mundo ou como quadros 

perceptivo-cognitivos com certa estabilidade temporal associados a um ambiente 

complexo. Esta etapa fornece resultados que permitem discriminar as classes obtidas 

pelos seus vocabulários característicos (léxico) e pelas variáveis fixas
21

. 

Por fim, a etapa D que é um prolongamento da terceira etapa. Nela são 

fornecidas as UCE mais características de cada classe, permitindo que se tenha o 

contexto de ocorrência do vocabulário das mesmas.constituída pelos cálculos 

complementares, com base nas classes de UCEs escolhidas. 

Considera-se que nas etapas C (Descrição das Classes) e D (Seleção das UCEs 

mais características de cada classe) ocorrem as operações que produzem resultados mais 

relevantes para a interpretação de um corpus. Em um estágio mais avançado de análise do 

ALCESTE as etapas C e D possibilitam verificar relações entre as classes e a estrutura 

interna de cada classe, mediante as operações de (Análise Fatorial de Correspondência) e 

                                                 
21

 No caso desta pesquisa as variáveis fixas foram: idade; escolaridade, estado civil; religiosidade; 

aposentada x em atividade; como vive (só x com familiares), conforme detalhes exibidos no Apêndice D. 
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(Classificação Hierárquica Descendente), respectivamente. A notação empregada para 

realização das análises através desse software, encontra-se no Apêndice D. 

Uma vez descritos os passos da trajetória metodológica, segue-se, no Capítulo 4, a 

exposição dos resultados da pesquisa objeto dessa tese. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
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4. Resultados 

 

Envelhecendo 

Envelheço, sim, com orgulho! Que quererias?!  

Que pedisse emprestadas horas às gerações vindouras,  

Eu, que findo?! Cabe-me olhar amplo, que já vi tanto  

E resisti de sobejo. 

Cabe-me ser tronco, que não ramo prometendo florir sem 

fruto. 

Cabe-me ser esteio aos que no vento se arrojam. 

Serenamente aguardo o sagrado limbo  

De onde emergi e onde mergulharei  

Atavicamente  

De novo.  
MARIA PETRONILHO [poetisa portuguesa] 

 

 

Se no domínio do conhecimento científico verificou-se a existência de diferentes 

perspectivas sobre a velhice e o envelhecer, foi razoável inferir que para além dos 

livros, no âmbito da experiência, houvesse uma diversidade correspondente. O presente 

Capítulo fornece um panorama da velhice, segundo as representações sociais extraídas 

dos relatos da pesquisa empírica. Em primeiro lugar, apresentaram-se os dados relativos 

às variáveis sócio-demográficas, seguidos dos resultados das análises de conteúdo e dos 

dados textuais. 

 

4. 1. Variáveis sócio-demográficas 

No que concerne às variáveis sócio-demográficas, observou-se que enquanto 

algumas variáveis marcaram distinções entre os dois grupos amostrais, – nível de 

escolaridade, estado civil, existência ou não de filhos, ocupação, modus vivendi e 

atividade voluntária – outras pareceram não ter desempenhar um papel diferenciador das 

amostras, tais como a naturalidade, religião e atividade remunerada. Entre as jovens, 
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predominou o nível superior sobre o nível fundamental, com ausência do nível médio. No 

grupo de idosas, houve uma distribuição mais homogênea dos níveis de escolaridade, 

com igual percentual do nível superior e médio e um mais baixo índice do nível 

fundamental. Nas duas amostras, predominou a naturalidade paraibana; quanto ao estado 

civil, entre as jovens, foi mais alto o percentual de solteiras e sem filhos, sobre o de 

casadas, com filho, não aparecendo, nesse grupo, viúvas e separadas. No grupo de idosas, 

foi mais alto o percentual de viúvas, seguido ao de casadas (a maioria dessas duas 

subcategorias, com filhos); as solteiras e separadas tiveram igual percentual e bem abaixo 

dos índices dessa variável. No tocante à ocupação, a totalidade das jovens enquadrou-se 

na categoria estudante; entre as idosas a maioria tem ou teve uma ocupação definida, 

enquanto o percentual menor foi classificado como sendo ―do lar‖. Entre as idosas, houve 

um predomínio de aposentadas sobre o número de não aposentadas e pensionistas, 

inexistindo, obviamente, aposentadas no grupo de jovens. Não houve diferenças quanto à 

religião, predominando a religiosidade sobre a ausência de religião. Sobre a variável 

modus vivendi, relativa ao contexto residencial, enquanto a maioria das jovens mora com 

a família, a maioria das idosas mora sozinha. Houve semelhança dos dados sobre o 

exercício de atividade remunerada, com um ligeiro aumento dos que não desempenham 

atividade remunerada sobre os que a desenvolvem, nos dois grupos. Quanto ao 

engajamento em atividade voluntária, os resultados são bem distintos: nas jovens é baixo 

o índice das que realizam essa atividade, enquanto praticamente metade das idosas 

afirmou se dedicar ao trabalho voluntário. 

Na Tabela 3, foram dispostos os dados sócio-demográficos que caracterizam as 

duas amostras, em termos percentuais: 
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Tabela3. Perfil sócio-demográfico dos grupos amostrais pesquisados. 

Grupos Jovens 

N= 7 

Idosas 

N= 51 

Escolaridade % % 
Superior 85,7 37,2 
Médio 0 37,2 
Fundamental 14,2 25,5 
   
Naturalidade   
Paraíba 71,4 90,2 
Outros estados 28,6 9,8 
   
Estado civil   
Solteira 85,7 3,9 
Casada 14,2 29,4 
Viúva 0 47,05 
Separada 0 3,9 
   
Filhos   
Sim 14,2 94,1 
Não 85,7 5,9 
   
Ocupação   
Estudante/Definida 100 68,6 
Indefinida/ do lar 0 31,4 
   
Aposentada   
Sim 0 62,7 
Não + pensionista 0 37,2 
   
Religião   
Sim 85,7 96,1 
Não 14,2 3,9 
Modus vivendi   
Mora só 14,2 76,5 
Com familiares 85,7 23,5 
   
Atividade remunerada   
Sim 42,8 41,2 
Não 57,2 58,2 
   
Atividade voluntária   
Sim 14,2 47,05 
Não 85,7 52,9 
   

 

 

Os resultados da pesquisa propriamente dita foram ordenados em dois tópicos que 

vêm a seguir: em primeiro lugar, os dados resultantes da análise de conteúdo e no 

segundo tópico, os relativos à análise temática gerada pelo ALCESTE. 
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4. 2. Resultados da análise de conteúdo temático 

A análise do conjunto das respostas à entrevista forneceu um núcleo figurativo 

composto por três eixos temáticos: velhice, discriminação e velhice bem-sucedida, os 

quais recobriram oito categorias
22

, conforme mostrado no Quadro 2, que se segue: 

 

Quadro 2. Representações sociais da velhice: categorias e eixos temáticos. 

 
 

A descrição de cada categoria com suas respectivas subcategorias foi guarnecida 

com tabelas, gráficos e/ou quadros com o percentual das unidades temáticas evocadas 

e/ou fragmentos de discursos exemplares das categorias obtidas, elucidando as ênfases 

dos conteúdos representacionais no interior dos grupos ou entre os grupos. 

                                                 
22

 Para compor as categorias e subcategorias usou-se o critério de excludência, contando-se a freqüência 

relativa dos conteúdos próprios àquelas pelo número de evocações de cada sujeito em relação ao total das 

emissões da categoria, dentro do grupo amostral. 
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Categoria 1: Velhice 

Nos dois grupos (jovens e idosas) apareceram diversas representações da velhice. 

A análise desses conteúdos representacionais possibilitou o seu agrupamento em três 

subcategorias. Na dimensão atitudinal, tais subcategorias expressam distintos 

posicionamentos face à velhice: visão negativa, visão positiva e visão ambivalente, que 

correspondem a três conteúdos representacionais: perdas, ganhos e perdas e ganhos, 

respectivamente. O Quadro 3, a seguir, ilustra essas subcategorias: 

 

Quadro 3.– Subcategorias das representações da velhice. 
 

 

 
 

A visão negativa apareceu ancorada à idéia de senilidade, da velhice como 

doença, abandono, tristeza, perdas físicas e sociais, falência orgânica que, em última 

instância resulta na morte.  

Já a visão positiva ancorou-se a valores espirituais, tais como sabedoria, 

experiência, maturidade etc., tidos socialmente como ganhos. 

A posição ambivalente refere-se às emissões que aludem tanto a aspectos 

positivos e negativos, ou seja, ao reconhecimento de que a velhice comporta perdas e 

ganhos, os quais, em geral, correspondem às mudanças físicas e psicossociais também 

enunciadas nos discursos que enfatizaram um desses aspectos.  

O Gráfico 4, que se segue, mostra a distribuição dessas representações nos dois 

grupos e possibilita visualizar as distinções e semelhanças quantitativas entre as 

subcategorias encontradas. 

 

Velhice 

Visão negativa 

Perdas 

Visão Positiva 

Ganhos 

Visão ambivalente 

Perdas e ganhos 
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42,85%

21,6%

28,6%

39,2%

28,6%
25,5%

13,7%

Ganhos Perdas Perdas e

ganhos

s/resp.

Jovens

Idosas

 
Gráfico 4. Subcategorias das representações da velhice em idosas e 

jovens. 

 

Observou-se, entre as idosas, a predominância da representação negativa da 

velhice [39,2%], ou seja, um olhar que destaca mais as perdas, do que os ganhos 

[21,6%] ou a ponderação de perdas e ganhos [25,49%]. As respostas como não sei, 

nunca pensei, consideradas evasivas e sem conteúdo representacional categorizável 

tiveram um percentual baixo nesse grupo [13,7%]. 

No grupo de jovens, houve uma inversão da polaridade ganho x perda. Enquanto 

nas idosas, como visto, predominou a visão negativa, entre as jovens o mais alto 

percentual foi o da velhice como ganho, isto é, visão positiva [42,87%]. Nesse grupo, as 

representações da velhice como perdas, isto é, a visão negativa atingiu percentual igual 

às suas representações da velhice como perdas e ganhos [28,6%]. Diferentemente das 

idosas que tiveram respostas não categorizáveis, entre as jovens, todas as evocações 

foram classificadas em uma dessas três representações.  

Verificou-se ainda, uma aproximação entre as percentagens da posição neutra em 

relação à velhice nos dois grupos amostrais (25,49% e 28,6%, para idosas e jovens, 

respectivamente). O Quadro 4, a seguir, ilustra os conteúdos e dimensões atitudinais das 

representações da velhice, com segmentos de texto seguidos da idade da entrevistada. 
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Quadro 4. Dimensões atitudinais e conteúdos das representações da velhice - jovens e 

idosas. 

 
 

―Preocupações, solidão, doenças; a imagem do idoso está ligada a 

algo inútil, inválido‖. (24 anos); 

―Tenho medo de ficar paralítica; a pior coisa da velhice é ficar 

dependente‖. (68 anos); 

―Velhice é o fim da vida, o terminal‖. (65 anos); 

 
 

―Relaciono à espiritualidade, melhor fase da vida‖. (22 anos); 

―Tenho tudo nas mãos; a velhice é uma coisa boa‖. (71 anos); 
―Além do que poderia esperar; novas oportunidades, sensação de 

dever cumprido‖ (71 anos) 

 
 

―Trabalho próximo a ser cumprido; cansaço; netos‖ (18 anos); 

―É uma palavra forte, lembra desprezo, mas não tomo como 

ofensa‖ (66 anos); 

―Para alguns é cansaço, pra mim é bênção‖. (63 anos). 
 

 

 

Categoria 2: Identidade 

Através da análise das respostas a duas questões do roteiro de entrevista ― Você 

se considera velha/jovem? e Como você se sente tendo ―x‖ anos? – buscou-se confrontar 

a representação da própria identidade etária frente ao enquadre identitário socialmente 

imposto. Os conteúdos dessa categoria agruparam-se em três subcategorias – aceitação, 

negação e ambivalência. Na dimensão atitudinal, essas representações deram lugar a 

duas posições frente à identidade – uma visão positiva e uma visão contraditória. O 

Quadro 5, que se segue, evidencia as subcategorias das representações da identidade: 

 

Quadro 5. Subcategorias das representações da identidade etária  
 

 

 

A subcategoria aceitação aglutinou conteúdos representacionais consonantes à 

categorização etária normatizada socialmente e urdida no tecido social. Essas 

Perdas 

 

Visão negativa 

Ganhos 

 

Visão positiva 

Perdas e Ganhos 

 

Visão neutra 

Identidade 

Aceitação da identidade 

Visão positiva 

Negação da identidade 

Visão positiva 

Ambivalência 

Visão positiva e negativa 
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representações denotaram uma visão positiva de si mesmo. A negação reuniu evocações 

que se contrapõem ao critério de demarcação etária imposto pela sociedade; ancoradas na 

experiência subjetiva e auto-imagem, denotaram também uma visão positiva de si 

mesmo. Na subcategoria ambivalência incluíram-se representações dúbias sobre o 

próprio eu, frente aos critérios convencionais de categorização etária. Tais representações 

evidenciaram uma atitude positiva e negativa, expressão dos desacordos reinantes no 

âmbito societal, em meio a um discurso dominante. O Gráfico 5, a seguir, ilustra os 

percentuais das subcategorias acima descritas, nos dois grupos amostrais: 

 

100%

11,80%

82,40%

5,90%

Aceitação Negação Ambivalência

Jovens

Idosas

 
Gráfico 5. Subcategorias das representações identitárias de jovens e 

idosas. 

 

As idosas apresentaram três posicionamentos frente vista a estratificação social e 

gerontológica, que define-as, em tese, como ―velhas‖: aceitação, negação e 

ambivalência, dimensões atitudinais em relação ao próprio eu, tendo em Os dados 

mostraram que a ampla maioria não se considera velha, isto é, nega a velhice como 

categoria que as represente, [82,35%]; em contraste com um pequeno grupo que aceita a 

rotulação de velha, se vê como velha e admite pertencer a essa categoria chamada velhice 

[11,76%]; uma menor parcela abriga dentro de si, imagens conflitantes, de velhas e não-

velhas [5,88%], correspondendo à subcategoria ambivalência. O Quadro 6, a seguir, 

fornece exemplos dessas subcategorias, extraídos das entrevistas: 
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Quadro 6. Dimensões atitudinais e conteúdos das representações da identidade no grupo 

de idosas. 

 
 

―Não sinto o peso da idade‖; ―me considero idosa, velho é 

aquele que vive do passado, agora é que estou aprendendo a 

viver!‖ (73 anos; separada; trabalha; vive c/ família). 

―É como se tivesse 20, 30, 15 anos; não me sinto velha‖ (79 

anos; viúva; pensionista; n/ trabalha; vive c/ família). 

 
 

―Aceito a velhice muito bem; me considero velha, mas aceito; 

sou feliz‖ (65 anos; viúva; pensionista; n/ trabalha; mora só). 

Estou entrando na velhice, os anos se passaram, mas me sinto 

tão bem‖ (80 anos; viúva; pensionista; trabalha; vive só). 

 
 
―Mais ou menos; não sei... estou me achando velha por causa 

da pressão alta, mas agora é que estou vivendo‖ (63 anos; 

viúva; aposentada; n/ trabalha; mora c/família). 

O corpo está entrando na velhice mas espiritualmente me sinto 

jovem‖.(65 anos; viúva; pensionista; trabalha; faz voluntariado; 

vive c/ família). 

 

 

Diferentemente do que ocorreu com as idosas, nas jovens a representação da 

identidade concentrou-se apenas na subcategoria aceitação, que na dimensão atitudinal 

correspondeu a uma visão positiva de si mesmo, como denotam as falas tomadas para 

exemplificação do Quadro 7, a seguir: 

 

Quadro 7. Dimensão atitudinal e conteúdo da representação da identidade nas jovens 

 ―Estou numa fase de maior responsabilidade; busco uma 

vida melhor‖ (24 anos) 

―Me sinto muito jovem; às vezes me sinto uma criança‖ 

(22 anos); 

―[...] fase de amadurecimento e esperanças.‖ (20 anos) 

 

 

Categoria 3: Indicadores da velhice 

As respostas eliciadas pela indagação Quando alguém se torna velho?, 

possibilitaram agrupar como critérios de delimitação da velhice, quatro subcategorias: 

biofisiológico, cronológico, intrapsíquico e biopsicossocial. Embora insignificantes 

quantitativamente, registraram-se relatos com conteúdo não classificável, computados 

 
Negação 

Visão positiva 

 

Aceitação  
 

Visão positiva 

Ambivalência 

Visão  

Positiva e negativa 

Aceitação  

da identidade 
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como sem resposta
23

. O Quadro 8, a seguir, ilustra a categorias e subcategorias relativas 

aos indicadores da velhice. 

 

Quadro 8. Representações dos indicadores da velhice - subcategorias na dimensão 

informação. 
 

 

 
 

Julgou-se que as denominações dessas subcategorias, por si sós, revelam seus 

conteúdos como critérios norteadores para a demarcação da velhice, dispensando a 

explicitação conceitual. Todavia, a fim de aclarar o juízo interpretativo empregado em 

sua composição, seguem-se trechos de relatos obtidos sobre essa questão, sintetizados no 

Quadro 9, de modo a exemplificar cada fator indicador da velhice, nos dois grupos: 

 

Quadro 9. Subcategorias dos critérios indicadores da velhice nos dois grupos amostrais. 

 
 

―A aparência enrugada, no rosto e nas mãos‖ (27 anos); 

―Começa a perder a memória, não se locomove mais‖ (65 anos); 

―[...], mudou a saúde; problemas de coluna e de memória‖ (84 anos); 

 
 

―Se torna velho quando chega a idade‖. (27 anos); 

―Mais ou menos com 50, 55 anos, notei que estava envelhecendo‖. (65 

anos); 

―Ela (a velhice) só começa depois dos 80 anos‖. (86 anos); 

 
 

―Quando não se tem mais o espírito jovem‖. (22 anos); 

―Se você se entrega aí se torna velho; enquanto reage, seu espírito 

continua jovem‖. (62 anos); 

―Velho é quem vive do passado, é quem não sonha‖. (73 anos); 

 
 

―Se fica dependente, não pode resolver as coisas só, às vezes por questão 

de saúde‖ (64 anos); 

―[...] se começa a perder o domínio dos atos e passa a depender de outras 

pessoas‖ (62 anos); 

―Depender dos outros, não raciocina com a mesma presteza; não ver a 

vida como antes. (60 anos). 

 

                                                 
23

 Respostas como não sei, emissões não pertinentes com a questão em pauta, assim como a ausência de 

resposta, deu-se apenas no grupo das idosas e com um índice bem baixo, de 1,9%. 

Indicadores da velhice 

Biofisiológico Intrapsíquico Biopsicossocial Cronológico 

 

Biofisiológico 

 

Cronológico 

 

Intrapsíquico 
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O Gráfico 6, que se segue, mostra a distribuição quantitativa dessas 

representações, facilitando a comparação entre as amostras: 

 
Gráfico 6. Percentuais das subcategorias das representações dos indicadores 

da velhice nas amostras de jovens e idosas. 

 

Entre as duas amostras observou-se diferença entre as subcategorias a que se 

conferiu maior peso na determinação da velhice. No grupo de jovens, predominou a visão 

de que a interação de múltiplos fatores (biológicos, psíquicos e sociais) demarca a 

velhice, subcategoria biopsicossocial, que atingiu 42,9% das evocações. Nesse grupo, o 

segundo indicador mais importante foi o intrapsíquico [29%], que coloca no indivíduo o 

poder de ―decidir‖ sobre o momento de ser velho. Entre as idosas, esses dois critérios 

também foram os de índice mais elevado, entretanto a ênfase foi no sentido inverso ao da 

amostra jovem, isto é, o critério prevalente para as idosas foi o intrapsíquico que obteve 

o percentual de 41,13%, seguido do indicador biopsicossocial, com 31,4%. 

Por outro lado, encontrou-se semelhança quanto aos percentuais que revelaram 

uma importância secundária na delimitação da velhice: o biofisiológico [14% e 13,7%] e 

o cronológico [14, 3% e 9,8%], para jovens e idosas, respectivamente; sendo maior a 

aproximação na subcategoria relativa ao critério biofisiológico. O critério cronológico foi 
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pouco enfatizado nas duas amostras, com índice ainda ligeiramente mais baixo entre as 

idosas. 

 

Categoria 4: Discriminação da velhice no Brasil 

Foram três as subcategorias encontradas em resposta à pergunta sobre a existência 

da discriminação no Brasil: Sim, não e mais ou menos, que correspondem, 

respectivamente, a afirmar, negar e ter dúvidas frente a essa questão. Cada subcategoria, 

por seu turno, supõe uma atitude negativa, positiva ou neutra em relação à velhice por 

parte do povo brasileiro, sobre quem as entrevistadas fizeram a inferência acerca da 

discriminação. O Quadro 10, a seguir, mostra as subcategorias dessa representação: 

 

Quadro 10. Representações da discriminação da velhice no Brasil – dimensões 

informativas e atitudinais. 
 

 
 

Os dados sobre o percentual de distribuição das representações dessa categoria, 

nos dois grupos, estão dispostos no Gráfico 7, que se segue: 
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Gráfico 7. Percentuais das representações sobre a discriminação da 

velhice no Brasil, segundo percebem as jovens e idosas. 
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Ao serem questionadas sobre a existência discriminação da velhice no Brasil, a 

totalidade das jovens [100%] e a maioria das idosas [86,27%], afirmou que Sim. 

Nenhuma jovem e poucas idosas [13,72%] responderam Mais ou menos. Entre as idosas, 

ninguém negou a sua ocorrência. O Quadro 11, a seguir ilustra os relatos dessa categoria. 

 

Quadro 11. Subcategorias das representações da discriminação da velhice no Brasil – 

recortes de relatos dos dois grupos amostrais. 

  

―Apesar do estatuto do idoso, as pessoas ainda discriminam; muita gente 

acha que o idoso não é nada, além de um inútil‖; (20 anos) 

―Principalmente os velhos das classes baixas; os ricos, em geral, são 

respeitados; (62 anos) 

―Por ser um país que valoriza a juventude‖ (60 anos) 

  

(não houve respostas dos jovens nessa subcategoria); 

―Ultimamente está bem melhor, há mais apoio‖ (73 anos); 

Agora já há (respeito); mudou muito (78 anos). 

  

(não houve respostas dos jovens nessa subcategoria); 

―Depende, com os meios de comunicação, deve melhorar um pouco; nos 

EUA as velhas podem trabalhar sem se sentirem inúteis‖.(60 anos); 

―Em parte, porque os jovens da atualidade não foram ensinados a respeitar 

os idosos‖ (80anos). 

 

Categoria 5: Vivência da discriminação 

Essa categoria foi composta das evocações referentes à pergunta: Você já sofreu 

discriminação por sua idade?, que possibilitaram agrupar três subcategorias: Sim, Não e 

Não tem certeza, conforme ilustrado no Quadro 12, a seguir: 

 

Quadro 12. Representações da vivência da discriminação  

 

 

 

O Gráfico 8, compara os percentuais das subcategorias das representações da 

vivência da discriminação, entre jovens e idosas. 
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14,28%

21,56%

85,71% 82,35%

1,96%
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Jovens
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Gráfico 8. Percentuais das representações da vivência da 
discriminação nas amostras de jovens e idosas. 

 

Verificou-se uma distribuição semelhante nos dois grupos, com predomínio das 

evocações que negam a experiência de ter sofrido discriminação, [85,7% e 82,35%, para 

jovens e idosas, respectivamente]. As respostam que confirmam o ter sofrido 

discriminação tiveram percentuais baixos nos dois grupos [21,56% e 14,28%, das idosas 

e jovens, respectivamente]. Somente as idosas tiveram dúvidas sobre a questão e, mesmo 

assim, com baixo percentual de evocações [1,96%]. O Quadro 13, a seguir, traz 

fragmentos de discursos típicos dessa categoria: 

 
Quadro 13. Subcategorias das representações da vivência da discriminação da velhice no 
Brasil – recortes de relatos de uma jovem entre as idosas. 

 

 
 

―Quando paquero com meninos mais novos, muitas pessoas acham errado 
por eu ser mais velha‖ (22 anos); 
―Eu era até mais jovem, procurei um estágio e a companhia me achou 
idosa.‖ (60 anos); 
―Precisei resolver um assunto e procurei uma autoridade; eles não dão 
atenção aos velhos‖ (62 anos); 
―Fui tratada com discriminação no trânsito: ‗está cega, velha‘(68 anos); 

 

 

 

―Não, eu não deixo chegar a isso!‖ (73 anos); 
―Pela idade, não, mas por ser mulher e espírita... (65 anos); 
O ambiente que eu freqüento me valoriza; eu vejo que não existe 
(discriminação) (67 anos); 

  

―Não sei... às vezes quando estou na fila, fico ouvindo pilhérias como se 
não merecesse estar lá.‖ (67 anos); 
―Sei lá... me chamaram de vovó; não que seja desrespeito, mas me 
chamaram de vó... (64anos). 

 

Sim 

 

Não 

 

Mais 
ou 

menos 
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Categoria 6: Velhice Bem-sucedida – Fatores de promoção 

As respostas à indagação acerca das condições que contribuem para o bem estar 

na velhice, foram classificadas em dois níveis. Em um primeiro nível, obteve-se duas 

subcategorias polarizadas: a multifatorial, ancorada na idéia de que vários fatores 

influem na velhice bem-sucedida e a unifatorial, ancorada na noção que subordina a 

velhice bem-sucedida à atuação de um só fator. A classificação de segunda ordem, deu-se 

a partir das representações constituintes dos fatores da visão multifatorial e do fator 

preponderante da visão unifatorial, que forneceu as seguintes subcategorias
24

: interação, 

intrapsíquico, social e saúde. O Quadro 14, a seguir, ilustra a ordem hierárquica entre as 

subcategorias da categoria velhice bem-sucedida: 

 

Quadro 14. Representações da velhice bem-sucedida – Fatores de promoção 

 

 

 

Na subcategoria multifatores constaram discursos em que o envelhecer bem-

sucedido é resultado de uma pluralidade de fatores que permeiam as relações do sujeito 

com o mundo físico e social, constituindo assim a subcategoria de segunda ordem 

interação. Evocações referentes à combinação entre condições biológicas, psicológicas, 

espirituais e fatores sócio-ambientais (nível educacional, sócio-econômico e cultural) 

constituíram a subcategoria denominada fator de interação. A subcategoria unifator 

reuniu relatos com a menção de um só fator, seja ele psicológico, biológico, social, etc., 

gerando três distintas subcategorias de segunda ordem: intrapsíquico, social e saúde. 

                                                 
24

 A ausência de respostas e evocações com conteúdo não categorizável, foram computadas como ―não 

sabe‖. 

Velhice bem-sucedida- Fatores de promoção 

Multifatores Unifator 

Interação Intrapsíquico Social Saúde 
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Como intrapsíquico foram reunidos os discursos que imputaram como causas do 

envelhecimento satisfatório as condições psicológicas: sentimentos, pensamentos e 

atitudes do indivíduo, ou seja, o que se passa no âmbito da subjetividade. Os relatos que 

enfatizaram o papel da família, dos amigos, da sociedade, assim como alusões às 

condições sócio econômicas e materiais foram considerados na subcategoria social; 

aqueles ligados às condições fisiológicas e ao funcionamento orgânico foram computados 

na subcategoria saúde. A ausência de respostas foi computada como não sei. O Gráfico 

9, que se segue, apresenta a distribuição das subcategorias na análise de primeira ordem. 

 

71,42%

80,39%

28,56%

19,60%

Multifatores Unifator

Jovens

Idosas 

 
Gráfico 9. Percentuais das representações dos fatores promotores da velhice 

bem sucedida de jovens e idosas – dimensão informativa. 

 

Para o conjunto das mulheres pesquisadas a velhice bem-sucedida foi 

equacionada em termos do binômio multifatores x unifator, com predomínio da 

subcategoria multifatores nos dois grupos, sendo ligeiramente mais acentuada no grupo 

de idosas [80,39%] do que entre as jovens [71,42%]. O Gráfico 10, a seguir, mostra a 

distribuição das representações dos fatores que influem na velhice bem-sucedida, nos 

dois grupos, na categorização de segunda ordem: 
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Gráfico 10. Percentuais das representações de jovens e idosas sobre os fatores da 

velhice bem-sucedida. 

 

Observou-se que a subcategoria interação ocupou o primeiro lugar no ranking 

classificatório (80,4%, para as idosas e 71,42% para as jovens). Em contraposição a essa 

perspectiva e, com percentual bem inferior, encontrou-se também nas duas amostras, a 

representação de qual o envelhecimento bem-sucedido reduz-se à força de um só fator a 

que se chamou unifator. Dentre os fatores únicos da velhice bem-sucedida, nos dois 

grupos o que teve mais alto percentual foi o fator intrapsíquico [13,7% e 14,3%, para as 

idosas e jovens, respectivamente]. Para as idosas, os fatores social, saúde e as respostas 

não-categorizáveis, tiveram o mesmo percentual [2%], ocupando bem abaixo das outras 

subcategorias. Entre as jovens, o fator social alcançou o mesmo percentual do fator 

intrapsíquico [14,3%].  

No pólo da pluralidade de fatores foram citadas condições diversas, relativas à 

saúde e assistência ao idoso, apoio sócio-afetivo de amigos e familiares, respeito, situação 

sócio-econômica, fé em Deus, auto-estima, etc. No pólo oposto, ficaram os relatos que 

privilegiam apenas um fator, seja ele focado no indivíduo, seja no social, concreto ou 

abstrato. 
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Quando solicitadas a eleger o fator mais importante para a velhice bem-sucedida, 

as jovens mantiveram sua posição acerca da multiplicidade de fatores, não priorizando 

qualquer fator. A maioria das idosas, ao contrário, deu respostas que possibilitaram uma 

hierarquização dos fatores, segundo o seu grau de importância; uma minoria conservou a 

posição da multicausalidade. O Gráfico 11, que se segue, mostra a hierarquia das 

representações dos fatores da velhice bem-sucedida, no grupo de idosas: 

1,80%

1,80%

1,80%

3,60%

5,40%

7,10%

10,70%

17,80%

21,40%

26,80%
Sócio-afetivo

Saúde

Deus

Psicológico

Dinheiro

Múltiplos

Atividade

Auto-cuidado

Lazer

s/resposta
 

 

Gráfico 11. Classificação hierárquica descendente das representações dos fatores 

da velhice bem sucedida, no grupo de idosas. 

 

Verificou-se que o fator de maior destaque foi o suporte sócio-afetivo [26,8%], 

seguido pelo fator saúde, que teve 21,4% de evocações. Em terceiro lugar, situou-se o 

fator transcendental, que recobriu conteúdos como ―fé e confiança em Deus‖, ―amor ao 

próximo‖, ―paz de espírito‖, entre outras expressões de religiosidade [17,8%]. O fator 

intrapsíquico, ocupou a quarta posição, com um índice de 10,7%. O quinto posto desse 

ranking foi ocupado pelo fator econômico [7,1%], seguido pelo fator de interação 

(retomando a idéia de pluralidade), com 5,4% e pelo fator atividade [3,6%]. As três 
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últimas posições foram do fator que denominou-se por auto-cuidado, lazer e ainda as 

respostas não sei.  

 

Categoria 7: Velhice Bem-sucedida – Ações de promoção 

A análise das respostas à questão Que ações devem ser feitas para melhorar a 

qualidade de vida na velhice?, levou à identificação e classificação das representações 

relativas a atividades exercidas por diferentes instâncias da organização social, 

traduzidas em três subcategorias: ações político-institucionais, ações de suporte sócio-

afetivo, ações de autocuidado
25

, como apresentado no Quadro 15, a seguir: 

 

Quadro 15. Representações da velhice bem-sucedida – Ações de promoção 
 

 

 

 
 

A subcategoria das ações político-institucionais agrupou diversas 

representações desde as políticas públicas dirigidas aos idosos, passando pelas ações 

encampadas por empresas privadas, organizações não governamentais, instituições 

religiosas, associações de classe, até as iniciativas dos próprios idosos, que mobilizados 

por interesses comuns se associam buscando a melhoria da qualidade de vida na velhice. 

Foram classificadas na subcategoria suporte sócio-afetivo as evocações relativas a 

valores tais como: cuidado, amor, respeito, ajuda, efetivadas nas relações interpessoais, 

                                                 
25

 Entende-se como auto-cuidado a atenção para com as próprias necessidades do corpo e do espírito, 

visando à melhoria da qualidade de vida. Adotar um estilo de vida equilíbrado, cultivar hábitos salutares, 

conhecer e controlar fatores de risco de doenças, são exemplos de auto-cuidado que são também ações de 

prevenção primária. 

Velhice bem-sucedida - Ações de promoção 

Político-institucionais Suporte sócio-afetivo Auto-cuidado 
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familiares, de amizade, etc. A subcategoria auto-cuidado reuniu representações 

alusivas a um conjunto de ações pessoais, realizadas pela pessoa idosa, com vistas à 

melhoria de sua qualidade de vida. O Gráfico 12, a seguir, mostra os percentuais de 

distribuição dessas subcategorias nos dois grupos: 

 

55%

50%
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Auto-cuidado
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Gráfico 12. Percentuais das representações de jovens e idosas sobre ações de 

promoção da velhice bem-sucedida. 

 

 

Os dados se distribuíram de forma similar nas duas amostras, ou seja, jovens e 

idosas subordinaram a velhice bem-sucedida principalmente à atuação político-

institucional, com 55% e 50% das evocações, respectivamente. Em segundo lugar, os 

dois grupos elegeram o suporte sócio-afetivo que, nas jovens alcançou 27% , atingindo 

um maior índice no grupo de idosas [40,54.%]. As ações de auto-cuidado, tiveram um 

baixo percentual nos dois grupos, sendo menor entre as idosas [9,45%], enquanto que 

para as jovens o índice chegou a 18, 18%. O Quadro 16, a seguir, apresenta trechos de 

entrevistas com respostas características dessas subcategorias. 
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Quadro 16. Subcategorias das representações das ações de promoção da velhice bem-

sucedida – recortes de relatos de jovens e idosas. 
 

 

 

 

―O governo deveria fazer mais pelos velhinhos; eles mal tem dinheiro 

para se sustentar [...]‖ (27 anos); 

―Um política de ressocialização do idoso e política econômica para 

melhorar as condições de vida na velhice.‖ (60 anos); 

―Políticas públicas voltadas para o idoso; formação de grupos que não 

sejam exclusivamente para idosos‖ (62 anos); 
 

 

 

―Apoio da família que dará respaldo às necessidades (24 anos); 

―Respeitar, aceitar e dar carinho‖ (64anos); 

Convívio familiar; harmonia, respeito) (65 anos); 

  

―Ter uma alimentação saudável, praticar exercícios, ter lazer (20 anos); 

―Se cuidar, se amar e reconhecer as suas limitações‖ (67 anos); 

―Fazer atividade física, estar atualizada, trabalhar: ali eu faço a 

socialização‖ (73 anos).  

 

 

Categoria 8: Responsabilidade sobre a velhice bem-sucedida 

As respostas à pergunta A quem compete assegurar as condições para uma 

velhice bem-sucedida?, possibilitaram a identificação de quatro subcategorias: poder 

público, família, a própria idosa e Deus., relacionadas a diferentes âmbitos de atuação, 

como o societal, o interpessoal, o individual e o transcendental, respectivamente. O 

Quadro 17, que se segue, oferece um panorama dessas subcategorias: 

 

Quadro 17. Subcategorias da atribuição de responsabilidade sobre a velhice bem-

sucedida. 
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O Gráfico 13, que se segue, mostra a distribuição dos percentuais dessas 

subcategorias das representações de atribuição de responsabilidade sobre a velhice bem-

sucedida, obtidas nas evocações das idosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Percentuais das representações de atribuição de responsabilidade 

sobre a velhice bem-sucedida nos dois grupos. 

 

Observou-se que as idosas atribuíram a responsabilidade, no âmbito societal, ao 

poder público [47%]; no âmbito interpessoal, à família [34,8%]; no âmbito individual, 

ao próprio idoso [7,6%]; no âmbito divino, à Deus (11%), seguindo a ordem de 

decrescente de prioridade. Para as jovens maior responsabilidade foi igualmente atribuída 

ao poder público [44,4%], seguida da ação conjunta da pessoa idosa e da sociedade 

[33,3%] e à família [22,2%]. 

 

 

4. 3. Resultados da análise dos dados textuais 

O corpus analisado no presente estudo compreendeu 58 unidades de contexto 

inicial, referentes ao total das entrevistas. A análise do vocabulário gerou 2159 de 

formas distintas, das quais 1249 relativas a formas efetivas (com ocorrência igual a 1). 
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Após a redução dos vocábulos às suas raízes obteve-se 420 formas reduzidas e 376 

unidades de contexto elementar. 

O cruzamento das classificações identificou a existência de cinco classes, que 

juntas correspondem a 64% das unidades de contexto elementar classificadas e isolou 

35,9% de conteúdos considerados como não-classe.  

Na análise do ALCESTE surgiram cinco classes assim distribuídas: a Classe 1 

com 42 UCEs (17,4% das respostas analisadas), a Classe 2 com 49 UCEs (20,33% das 

respostas analisadas), a Classe 3 com 43 UCEs (17,84% das respostas analisadas), a 

Classe 4 com 80 UCEs (33,20% das respostas analisadas) e a Classe 5 com 27 UCEs 

(11,20% das respostas analisadas), conforme ilustrado no Gráfico 14:  

 

 

Gráfico 14. Distribuição das UCEs dentro das classes relativas 

à análise das representações sobre velhice. 

 

A segunda e mais apurada classificação hierárquica descendente do material 

textual das entrevistas, revelou a existência de dois eixos: o Eixo 1, formado pelas 

classes 4 e 2; e o Eixo 2, pelas classes 5,3 e 1; sendo que a classe 5 se afasta um pouco 

das classes 3 e 1, tendo essas duas últimas uma maior articulação interna.  
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Através de um dendograma
26

, contido no Quadro 18, a seguir, apresentou-se a 

classificação hierárquica descendente, fornecida pelo o ALCESTE, que mostra as relações 

verticais e horizontais entre os eixos e as classes e no interior de cada eixo, tomando 

como referência 241 UCEs classificadas. A descrição de cada classe seguiu esse 

ordenamento por eixos, isto é, começou-se pelas classes 4 e 2, pertencentes ao eixo 1 e, 

na seqüência, as classes 5, 3 e 1, que fazem parte do eixo 2. 

 

Quadro 18. Dendograma: segunda classificação descendente hierárquica referente às 

representações sociais acerca da velhice. 

 
 

 

Eixo 1 (classes 4 e 2): Identidade versus Velhice 

Classe 4- Representação da Identidade 

Dentro desse eixo denominado Identidade versus Velhice, a classe 4 foi a classe 

mais significativa, isto é, a que apresentou um mais alto percentual de UCE’s. As 

                                                 
26

 Para melhor compreensão, mudou-se o design do dendograma original, nomeando-se os eixos e as 

classes, a partir da interpretação contextualizada presença e representatividade das UCEs características. 

Optou-se por excluir os percentuais de cada classe, visto já haverem constado na Figura 11 e acrescentar 

em cada classe, as palavras mais representativas, listadas por ordem de freqüência de ocorrência e 

indicados os seus índices da prova de associação do qui-quadrado. 
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palavras mais representativas desta classe foram: considero, ano(s), estou, sou, sinto e 

velha. Os indivíduos mais presentes nesta classe foram mulheres com filhos e com 

idade superior a 51 anos. 

A análise do ALCESTE também distingue os segmentos repetidos, ou seja, as 

expressões freqüentemente empregadas, que nessa classe foram: não me considero 

velha (com 10 ocorrências); não me considero velha porque (com 07ocorrências); me 

sinto (9 ocorrências), me sinto bem (7 ocorrências), faço tudo (5 ocorrências), só para 

citar alguns exemplos. 

O discurso dessa classe é marcado pela subjetividade, pelo relato de vivências 

pessoais, pela expressão de sentimentos, percepções auto-referentes acerca das 

experiências advindas da maturidade. 

Seguem-se, exemplos dos discursos prototípicos dessa classe, cuja 

representatividade é demonstrada por altos índices χ
2
, conforme extrato das unidades de 

contexto elementar detectadas pelo ALCESTE
27

. Em negrito, destacam-se as palavras e os 

segmentos repetidos mais empregados nos relatos. Além do código de categorização de 

cada entrevista, há indicação do seu perfil demográfico
28

.  

 

―Dou graças a Deus por estar bem, tenho boa vontade de trabalhar, tenho 

disposição, gosto da vida, não me considero velha, me sinto feliz, [...] e estou 

bem‖. 

(*ind_35, χ
2
= 30); 73 anos; nível médio; separada; com filhos; aposentada; faz 

trabalho voluntário; com religião, vive com a família. 

 

―[...] estar com 80 anos é um estado de graça; me considero idosa, mas não 

sou velha, me sinto bem, por merecimento, por graça de Deus. 

(*ind_17, χ
2
= 24); 80 anos; nível fundamental; viúva; com filhos; pensionista; 

do lar; com religião, vive com a família‖. 

 

                                                 
27

 Quanto mais alto o valor do χ
2
, maior a representatividade da palavra na classe. 

28
 Adotou-se esse padrão na descrição dos resultados relativos as demais classes.  
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―(estar com 67 anos para mim é um privilégio, não me considero velha porque 

me sinto bem e me misturo com os jovens; tenho espírito jovem, estou numa 

fase boa, ótima‖. 

(*ind_09; χ
2
= 22); 67 anos, nível superior; viúva; com filhos; aposentada ainda 

trabalha; com religião; vive sozinha. 

 

―Não me considero velha porque a idade é a que a gente quer. [...] tenho muita 

fé. [...] Me sinto bem, não sou revoltada com a velhice. [...] Não nego a idade, 

eu aceito. Sou corajosa e disposta para tudo‖. 

(*ind_43; χ
2
= 16); 71 anos, nível superior; casada; com filhos; aposentada ainda 

trabalha; com religião; vive com a família (com o marido). 

 

Classe 2- Caracteres da velhice 

Esta classe aglutina os discursos que descrevem a velhice, daí a sua 

denominação de caracteres da velhice. As palavras que mais se destacaram nesta classe 

foram: torna, quando, alguém, fica, velho, mudou, entre outras que apresentaram alto 

índice χ
2
. 

Quanto aos segmentos repetidos desta classe destacam-se: com a idade, alguém 

se torna velho + quando, fica velho + quando se, a palavra velhice etc. 

Nessa classe, o discurso é sobre a velhice do outro, ou seja, a descrição é sobre o 

que se passa na exterioridade, nos outros e não sobre aquele que fala. 

A seguir, para melhor entendimento, citam-se trechos de relatos representativos 

desta classe; retirados do relatório fornecido pelo ALCESTE das unidades de contexto 

elementar desta classe, observando-se o mesmo padrão descritivo usado para a classe já 

apresentada. 

―[...] praticamente nada mudou com a idade. Alguém se torna velho quando 

começa a perder a memória, quando não se locomove mais sozinho, fica 

dependente. Velhice associo à experiência [...]‖. 

(*ind_33, χ
2
= 48); 65 anos; nível médio; casada; com filhos; aposentada; ainda 

trabalha; com religião, vive com a família. 
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―[...] com a idade, algo mudou sim, hoje enfrento as dificuldades com mais 

garra. Fica velho quando se começa a perder o domínio de seus atos, e passa a 

depender de outras pessoas‖. 

(*ind_52, χ
2
= 37); 62 anos; nível superior; separada; com filhos; aposentada; 

ainda trabalha; com religião, vive com a família. 

 

―Com a idade, o corpo não obedece à mente.[...] quando você se entrega, aí se 

torna velho; enquanto reage, seu espírito continua jovem. Quando pensa que 

não pode fazer mais nada, aí se envelhece mesmo.Velhice se relaciona com 

experiência‖. 

(*ind_31, χ
2
= 26); 62 anos; nível superior; casada; com filhos; aposentada; não 

trabalha; com religião, vive com a família. 

 

―A gente fica mais segura, você se sente com mais firmeza, a vida é uma escola. 

Fica velho quando se fica muito dependente, não pode resolver as coisas 

sozinho, às vezes por questão de saúde.[...] a única coisa que me vêm à cabeça 

com a palavra velhice é a dependência, como uma criança. Vai precisar de 

alguém pra tudo‖. 

(*ind_55, χ
2
= 24); 64 anos; nível superior; casada; com filhos; aposentada; ainda 

trabalha; com religião, vive com a família. 

 

Eixo 2 (classes 5, 3 e 1): Velhice bem-sucedida / Discriminação da velhice 

Classe 5- Promoção da velhice bem- sucedida 

Segundo a análise feita pelo ALCESTE, as palavras e/ou expressões que mais se 

destacaram nesta classe foram ações, melhoria, compete, fator, qualidade de vida.  

Dentre os segmentos repetidos desta classe identificados pelo ALCESTE, 

ressaltam-se: na velhice, para a melhoria, compete a, a sociedade, o mais 

importante, apoio da família, o governo é quem, fazer as ações, tem que etc. 

Os discursos desta classe são indicadores de como a pessoa idosa percebe a 

problemática da velhice e a necessidade de ações preventivas e de promoção da 

qualidade de vida da pessoa idosa. 

Abaixo, seguem-se trechos de discursos representativos da classe 5, com o 

código do sujeito, o índice qui-quadrado na classe e o seu perfil sócio-demográfico. Em 

negrito, estão as palavras e/ou segmentos de textos mais significativos.  
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―[...] ter e receber amor, as ações para a melhoria da qualidade de vida são, o 

respeito, o amor e compreensão. [...] e compete à sociedade, o lar, o governo 

deve ajudar muito‖. 

(*ind_18, χ
2
= 91); 87 anos; nível médio; viúva; com filhos; aposentada; não 

trabalha; com religião, vive com a família. 

 

―[...] desses fatores o mais importante é a fraternidade e o amor; as ações 

para a melhoria de vida na velhice é se cuidar, se amar, reconhecer suas 

limitações‖. 

(*ind_09; χ
2
= 72); 67 anos, nível superior; viúva; com filhos; aposentada ainda 

trabalha; com religião; vive sozinha. 

 

―[...] as ações para a melhoria da qualidade de vida são: assistência médica, 

incentivar o respeito, promover educação para a velhice aos jovens e cabe ao 

governo realizar estas ações‖. 

(*ind_30; χ
2
= 58); 62 anos, nível superior; viúva; com filhos; aposentada ainda 

trabalha; com religião; vive sozinha. 

 

―[...] políticas públicas voltadas para o idoso. Formação de grupos que não 

sejam exclusivamente para o idoso [...] e isso é tarefa que compete a toda a 

sociedade‖. 

(*ind_52; χ2= 58); 62 anos, nível superior; separada, com filhos; aposentada; 

ainda trabalha; vive com familiares. 

 

 

Classe 3- Condições da velhice bem- sucedida 

Os relatos caracterizam as condições que propiciam um envelhecimento bem-

sucedido, à velhice satisfatória e remetem a questões ligadas à saúde, situação 

econômica, fatores sócio-ambientais (família, amigos, lazer) etc. As palavras mais 

significativas nesta classe foram: bem-sucedida, dependente, importante, sentia, 

discriminada, requer, alimentação, lazer, paz etc. 

Dentre as expressões recorrentes nesta classe, destacam-se: não me senti 

discriminada, uma velhice bem sucedida depende, uma velhice bem-sucedida 

requer, o mais importante, para ter uma velhice bem-sucedida etc. 
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Os discursos desta classe estão também relacionados à melhoria da qualidade de 

vida; têm, portanto um conteúdo claramente ligado ao das representações da classe 5, o 

que justifica o seu enquadramento neste mesmo eixo 2. Abaixo, seguem-se extratos dos 

relatos prototípicos da classe 3: 

 

―[...] não me senti ainda discriminada; já me chamaram de vovó, não que seja 

desrespeito [...] uma velhice bem-sucedida requer saúde, situação financeira, 

ciclo social, lazer, ler, passear, família e religião‖. 

(*ind_55; χ2= 42); 64 anos, nível superior; casada, com filhos; aposentada; ainda 

trabalha; vive com familiares. 

 

―[...] já fui discriminada e eu era até mais jovem; procurei um estágio e a 

companhia me achou idosa para a função. [...] uma velhice bem-sucedida 

depende companheirismo, saúde controlada, família unida, carinho, 

alimentação saudável e independência financeira‖. 

(*ind_41; χ2= 40); 60 anos, nível superior; viúva, com filhos; trabalha; vive com 

familiares. 

 

―[...] velhice bem-sucedida requer a harmonia no convívio familiar, respeito, 

participação social, sair de casa, se movimentar e ter atividades; sendo o 

convívio o mais importante para evitar o afastar, excluir. As ONGs têm feito 

mais do que as ações sociais, centros de convivência, onde se aprende 

artesanato, pintura [...]‖ 

(*ind_54; χ2= 38); 63 anos, nível superior; viúva, com filhos; aposentada; ainda 

trabalha; vive com familiares. 

 

―[...] fora essa situação do vizinho, não me senti discriminada não. A velhice 

bem-sucedida depende da cultura que a pessoa recebeu; a pessoa deve se 

conformar com a sua idade e receber assistência dos familiares‖. 

(*ind_22; χ2= 37); 76 anos, nível médio; viúva, com filhos; aposentada; ainda 

trabalha; vive só. 

 

 

Classe 1- Discriminação da velhice  

Esta classe aglutina os depoimentos que abordam o fenômeno da velhice sob o 

ponto de vista societal. Segundo os relatos, a visão que a sociedade brasileira tem da 

velhice é predominantemente preconceituosa, há discriminação à velhice no Brasil, 



 131 

principalmente manifesta para com a velhice pobre. As palavras mais representativas 

foram: Brasil, idoso, brasileiro, discriminação, respeito e desrespeito, presentes em 

um discurso mais crítico e politizado. As expressões ou segmentos mais recorrentes 

foram: no Brasil, não me senti discriminada, no ônibus, o brasileiro+discrimina, a 

velhice, entre outras.  

Os trechos dos relatos mais significativos
29

 da classe 1 são os seguintes: 

 

―[...] hoje não se liga (para o idoso), no ônibus eu noto que é como dissessem: 

para que você está na rua? O jovem nem dá atenção... O brasileiro discrimina 

mais ou menos; agora o velho já está mais assistido‖. 

(*ind_37; χ2= 41); 86 anos, nível fundamental; viúva, com filhos; aposentada; 

ainda trabalha; vive com familiares. 

 

―É polêmico e não dá pra dizer sim ou negar o preconceito), nem no Brasil nem 

no mundo; o respeito é ainda rarefeito; já não há pessoas que sabem respeitar 

os velhos como antigamente; os valores estão mais dispersos [...]‖ 

(*ind_39; χ2= 39); 60 anos, nível superior; separada, com filhos; aposentada; 

ainda trabalha; vive com familiares. 

 

―[...] agora é que está começando a despertar a responsabilidade no Brasil para 

se respeitar a velhice. Mas o brasileiro ainda discrimina o idoso, no setor 

social, nos poderes públicos‖. 

(*ind_31; χ2= 27); 62 anos, nível superior, casada, com filhos; aposentada; não 

trabalha; vive com familiares. 

 

―[...] velhice para uns é cansaço, pra mim é benção. No Brasil não há respeito à 

velhice. Apesar das campanhas, há jovens e adultos mal-educados. Nos Estados 

Unidos o idoso tem mais vez do que aqui. Até no trabalho, os carros param para 

o idoso, nos supermercados, tratam diferente...‖. (*ind_13; χ2= 26); 63 anos, 

nível médio; viúva, com filhos; pensionista; ainda trabalha; vive com familiares. 

 

 

No Capítulo seguinte, retomou-se o conjunto dos dados obtidos, discutindo os 

principais achados em relação ao referencial teórico-metodológico adotado e a outros 

estudos nesse campo, com destaque para os desenvolvidos no Brasil. 

                                                 
29

 Destacados, em negrito, os segmentos de texto ou vocábulos característicos da classe em análise. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 



 

5. Discussão dos resultados 

 

Velhinha 

Se os que me viram já cheia de graça 

Olharem bem de frente para mim, 

Talvez, cheios de dor, digam assim: 

"Já ela é velha! Como o tempo passa"!..." 

Não sei rir e cantar por mais que faça! 

Ó minhas mãos talhadas em marfim, 

Deixem esse fio de oiro que esvoaça! 

Deixem correr a vida até ao fim! 

Tenho vinte e três anos! Sou velhinha! 

Tenho cabelos brancos e sou crente... 

Já murmuro orações... falo sozinha... 

E o bando cor-de-rosa dos carinhos 

Que tu me fazes, olho-os indulgente, 

Como se fosse um bando de netinhos... 
FLORBELA ESPANCA 

 

 

No livro A reinvenção da velhice, Debert (1996) examina o processo de 

ressignificação da velhice nos dias atuais e verifica que o mesmo encontra expressão em 

três tipos de discursos: o discurso gerontológico, o discurso das pessoas idosas e o 

discurso das mídias. Ela discute como se interelacionam esses discursos, mostrando 

pontos de acordo e de conflito entre esses três grupos na construção e promoção de um 

envelhecimento bem-sucedido. 

Nesse Capítulo, tentou-se articular alguns desses discursos, levantados na 

revisão histórica, teórica e dos dados de pesquisas sobre a velhice, no âmbito da 

psicologia, com os principais achados empíricos da análise de conteúdo e dos dados 

textuais obtidas nesse trabalho de tese. 

No tocante às representações da velhice, os dados desse estudo indicaram a 

coexistência de distintas imagens da velhice, traduzidas em três visões mais gerais – 

positiva, negativa e neutra –, com predomínio da visão negativa nos dois grupos. O que 
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encontra amparo na literatura acerca do tema, tanto no que diz respeito aos dados da 

história cotejados no Capítulo 1, como no referencial teórico e de outras pesquisas, 

revistos no Capítulo 2.  

Entre as idosas a visão negativa ancorou-se nos estereótipos da velhice como 

senilidade ou velhice patológica, declínio, objetivada em deficiências no funcionamento 

orgânico, perdas físicas (de memória, de visão, de vitalidade) e sociais (isolamento, 

segregação, desvalorização etc.). Compondo o núcleo figurativo da velhice como 

degenerescência, perdas físicas e sociais, emerge uma imagem ainda mais ameaçadora, 

visto que representa a dissolução definitiva – a morte. Tais representações objetivaram-se 

na expressão de sentimentos de angústia, tristeza, insegurança em relação ao futuro, medo 

do abandono e da segregação e da morte, bem como na rejeição à velhice e ―tudo de 

ruim‖ que ela traz, como evidenciado nas falas: ―não quero saber de velhice; só quando 

estiver gagá‖; ―medo da solidão e de não ter saúde‖ ―medo de perder a lucidez‖. 

Essa RS da velhice com ênfase nas perdas também ficou patenteada na análise 

dos dados textuais, através do ALCESTE, que também possibilitou interpretações de 

matizes do discurso das idosas. A descrição que essas fazem da velhice, não está na 

primeira pessoa do singular, elas falam da velhice do outro, de um fenômeno relatado 

por ―observadoras‖ que parecem querer guardar dele um distanciamento ―protetor‖. Os 

relatos versam sobre as mudanças perceptíveis da velhice, sobre o que se passa na 

exterioridade ―das pessoas idosas‖, insinuando-se na fala que aqueles traços não se 

aplicam àquelas que descrevem o fenômeno. É razoável supor-se que esse mecanismo 

traduz a cisão entre a imagem que essas mulheres têm de si (de sua identidade) e a 

imagem negativa da velhice que ainda é dominante na sociedade atual, registrada nos 

seus próprios discursos. 



 135 

Antever na velhice o fim da vida e a figura implacável da morte inspirou, nas 

respondentes da presente investigação, respostas de fuga, expressas (inclusive) pela 

recusa em pronunciar a palavra ―velhice‖, fato verificado em vários relatos de idosas: ―da 

velhice, não gosto nem do nome‖; ―não quero saber de velhice!‖. Essa rejeição objetivou-

se no medo de que a velhice seja seguida por disfunções orgânicas, psicológicas e por 

efeitos sociais indesejáveis, patenteados nos seguintes exemplos: ―o pior da velhice é 

ficar numa cama, inválida‖, ―não quero ficar dependente‖, ―velhice lembra tristeza, 

abandono‖. 

Entre as jovens as várias representações da velhice, ancoraram-se em imagens 

similares às evocadas pelas idosas. Assim, a visão negativa da velhice objetivou-se em 

sentimentos de preocupação e medo frente à possibilidade de velhice patológica no 

futuro. Neri (1993) afirma que as perdas biológicas, cognitivas, motivacionais e sociais, 

além de observáveis empiricamente, estão presentes nas expectativas de pessoas não 

idosas, ou seja, que se situam em diversos momentos das etapas evolutivas. Ela cita dados 

obtidos por Brandstädter e Baltes-Götz (1990) acerca do aumento dessas expectativas 

negativas. Tais dados corroboram os obtidos por Heckhausen, Dixon e Baltes (1989), 

também as constatações de Neri (1991), os quais mostraram a tendência dos jovens 

sujeitos pesquisados associarem velhice com improdutividade, dependência, isolamento e 

desvalorização social, conforme mencionado por Neri (1993). 

No Capítulo 1, observou-se, em diferentes épocas e sociedades, a presença – e, 

muitas vezes – a saliência de imagens sombrias da velhice (doença, fealdade, sofrimento) 

e, em conseqüência a sua rejeição: ―Quanto à velhice, todos a desejam, mas, alcançada, a 

acusam‖, advertia o sábio Marco Túlio Cícero no tratado De Senectude. O filósofo 

Aristóteles também manifestou uma imagem desabonadora dos velhos: ―Os seus desejos 
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ou já deixaram de existir ou, a existirem, nem procuram dar-lhes cumprimento. Andam 

sempre a queixar-se, [...] e gostam das lamentações‖. 

No Brasil, vários estudos revelaram que os próprios velhos simplificam o 

envelhecimento humano, focalizando prioritariamente as perdas do processo, 

representando-o a partir de uma perspectiva consonante aos estereótipos negativos e 

preconceitos (Canôas, Debert, 1996; Medrado, 1994; Veloz, Shulze-Nascimento e 

Camargo, 1999; Aguiar e Nascimento, 2005; Araújo, Coutinho e Santos, 2006; Carvalho 

e Coelho, 2006). Alguns desses desenvolvidos no nordeste, como o de Medrado (1994) 

que verificou representações sobre a velhice tipificadas em expressões como: "não serve 

para nada, inutilidade, só doença‖; outro exemplo, mais recentemente, diz respeito à 

pesquisa de Aguiar e Nascimento (2005), que investigaram a relação entre saúde, doença 

e envelhecimento de grupos de idosos da UATI (Universidade aberta à terceira idade), 

em Feira de Santana, BA; e o estudo também atual de Araújo, Coutinho e Santos (2006) 

de análise psicossocial do idoso em instituições gerontológicas da cidade de João Pessoa, 

PB. Em todos esses trabalhos, as representações sociais da velhice tiveram uma forte 

conotação negativa, comumente associada ao binômio velhice-doença.  

Na presente pesquisa, as imagens positivas da velhice foram menos expressivas, 

quantitativamente, do que a visão negativa, conforme detalhado no Capítulo anterior, 

entretanto com uma riqueza de nuanças merecedoras de atenção. Objetivada por ganhos e 

conquistas de natureza psicológica e espirituais, a representação positiva da velhice 

ancorou-se em valores como experiência, maturidade, sabedoria, autonomia, paciência, 

equilíbrio, entre outras qualidades socialmente apreciadas. Nesse sentido, tais 

representações, na dimensão atitudinal, ensejaram atitudes de respeito e valorização, por 

parte das jovens e sentimentos de bem-estar subjetivo e dignidade pessoal por parte das 

idosas. Expressões ―gratidão à Deus‖ ou ―à sorte‖ por parte das próprias idosas; que 



 137 

afirmaram sua condição como um ―privilégio‖, ―uma dádiva celestial‖ estarem tão bem, a 

despeito da idade avançada. 

Nos dados da tese, a visão positiva da velhice exibida pelas jovens objetivou-se 

em expressões de reverência, cuidado para com as pessoas velhas. A visão da velhice 

como símbolo de poder e geratividade, exibida por idosas e jovens, abriga em seu 

núcleo figurativo o arquétipo da velha sábia, que acolhe, orienta e guia as gerações 

subseqüentes. Conforme estudo feito por Walker (2001) acerca das várias imagens da 

velha no imaginário social:  

Até os gregos e romanos misóginos do período clássico 

atribuem as bases dos seus códigos legais as várias 

formas da Deusa-mãe ancestral: Demeter ou Céres [...] 

Os gregos chamavam essa divindade de Hécate, fazendo 

a imagem de Velha da Mãe dos Deuses [...] os egípcios 

assimilaram-na à Avó Divina que segura o mangual
30

, 

símbolo de autoridade (p. 49). 

 

 

Cotejando esses achados com os dados de históricos, encontramos em Platão 

concepções que restituem o valor à velhice. Ao censurar o costume espartano de escolher 

para magistrados, não os sábios mas aqueles forjados nas guerras, o filósofo preconiza: 

―Os mais idosos devem mandar, e os jovens, obedecer‖ (citado por Beauvoir, 135). Nos 

ensinamentos bíblicos, igualmente, há passagens em que se enaltece a velhice, como a do 

Salmo 92 [91] que afirma: ―O justo florescerá como a palmeira, erguer-se-á como os 

cedros do Líbano. [...] Na velhice darão frutos, conservarão a sua seiva e seu frescor, para 

anunciar quão é justo o Senhor‖ (13, 15-16). Em outro texto bíblico há uma clara 

referência à matriarca virtuosa: ―[...] ela fala com sabedoria; e em sua língua está a lei da 

bondade‖ (Prov. 31:26). 

                                                 
30

 Segundo o Dicionário Aurélio Eletrônico- século XXI, versão 3.0, mangual significa ―correia com que 

se açoitam os animais; relho; manguá, manjola‖. 
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Representações positivas da velhice têm sido encontradas também em 

investigações dirigidas a novas formas de enfrentamento e de sociabilidade na velhice. 

Afinadas com a linha de estudo sobre o envelhecimento bem-sucedido, essas pesquisas 

têm revelado que a velhice não consiste apenas em um processo contínuo de perdas. 

Mostraram que novas formas de sociabilidade e de lazer marcam essa etapa da vida, 

reciclam identidades anteriores e redefinem as relações sociais, especialmente com a 

família e amigos (Debert (1996; Lima, 1999; Araújo e Carvalho, 2004). Não se deve 

perder de vista a perspectiva de o idoso como fonte de aprendizado de uma nova forma 

de ver o mundo e de recolocar-se como cidadão, com auto-estima e auto-imagem 

positivas, na luta por uma vida plena e prazerosa. 

Na presente tese, a representação ambivalente da velhice, no grupo de idosas, 

caracterizou-se, por uma noção naturalizante da velhice, ancorada no discurso 

gerontológico-geriátrico, e encampada pela psicologia do desenvolvimento e, em sua 

vertente especializada, a psicologia do envelhecimento. O núcleo figurativo desse 

discurso ambivalente ancorou-se em uma visão dialética de que a velhice encerra ganhos 

e perdas, pontos positivos e negativos, objetivados em mudanças físicas e psicossociais 

geralmente associadas à senescência, tida como processo normal do envelhecimento: ―A 

velhice é uma fase normal como outra qualquer‖; ―a velhice é boa e não é‖; ―é uma fase 

que todos têm que passar‖ etc. Nas jovens essa visão neutra, revelou a tensão entre perdas 

e ganhos, expressa por representações ancoradas em imagens da senilidade e objetivadas 

em menções às doenças relacionadas à velhice, mescladas às imagens da velhice como 

ancianidade, objetivada pela figura da ―avó‖, simbolizada como fonte de afeto e proteção.  

A variabilidade encontrada nas representações da velhice, sobretudo nas idosas – 

exemplares do envelhecimento bem-sucedido – põe em evidência a diversidade e 

complexidade do fenômeno da velhice e, em conseqüência, das multifacetadas imagens 
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da velhice, RS‘s polissêmicas. Como evidenciado na retrospectiva histórica, o tratamento 

dado à velhice bem como as RS‘s desta, oscilaram ao sabor dos ventos brandos ou 

turbulentos das condições sócio-históricas de cada momento: ―Os jovens e os adultos 

confiavam e apoiavam-se nos idosos quando as sociedades eram tradicionais, estáveis e 

hierarquizadas. Mas, nos momentos de transformações permanentes e revoluções, os 

jovens substituíam os idosos no comando e nos papéis sociais prestigiados‖ (Mascaro, 

1997, p. 33). 

O conjunto dos dados da presente tese vai ao encontro dos de várias pesquisas que 

indicaram o predomínio de representações negativas da velhice, ao lado de outras visões 

neutras ou positivas, ligadas à noção de ancianidade, ou a novos estereótipos relacionados 

à busca da velhice satisfatória (Lima, 1999; Araújo e Carvalho, 2004; Aguiar e 

Nascimento, 2005; Araújo, Coutinho e Santos, 2006, entre outros). 

No que concerne aos dados relativos às representações da identidade, observou-se 

nas idosas a predominância da negação da identidade de velha, expressa pela franca 

rejeição à pertença a essa categoria e assunção de uma outra identidade, correspondente à 

uma imagem positiva da velhice. Essa auto-imagem ancorou-se à idéia da velhice, como 

sinônimo de maturidade, experiência, autonomia, valores desejados socialmente. Tais 

representações positivas da velhice, associadas à identidade positiva, se sustentam 

também na inexistência dos sinais demarcadores da velhice, fatores que certificam a 

inadequação do enquadre social de velha, e legitimam seu desacordo à representação da 

velhice impregnada por negatividades. A adoção dessa imagem positiva de si mesma, 

supõe uma ancoragem a outras noções indentitárias, tais como idosa, madura, terceira 

idade etc., conforme os seguintes fragmentos de texto produzido pelas entrevistadas: 
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―Sou idosa
31

, não sou velha‖; ―Tenho espírito jovem‖; ―estou na maturidade‖; ―estou na 

fase adulta mas com cabeça e dinamismo jovem‖, ―estou na terceira idade‖.  

A análise através do Alceste certificou o que se obteve na análise de conteúdo: as 

idosas discorrem sobre como se sentem com a idade que têm e como se enquadram no 

curso da vida, pondo em destaque o conceito de identidade e, em particular, à noção de 

identidade etária. Ao falarem de si, reportam sentimentos de bem-estar, elevada auto-

estima e satisfação pessoal, considerando a idade que têm em termos do que alcançaram 

na vida. Algumas até admitem serem idosas, vividas, maduras, entretanto acrescentam 

terem o espírito jovem e negam em si, a velhice. Ou seja, a maioria não se considera 

velha, representam sua identidade associada à noção de ancianidade, ancorando essa 

representação no fato de não reconhecerem em si mesmas os traços que caracterizam a 

velhice; vêem e descrevem a si mesmas como portadoras dos traços da ancianidade: 

sabedoria, experiência, maturidade. 

Esses achados nos remetem ao pressuposto de Tajfel (1972), de que os indivíduos, 

valendo-se da comparação social, diferenciam-se de outros grupos e simultaneamente 

assumem uma identidade social que lhes dá auto-estima positiva. Admite-se que 

processos cognitivos e motivacionais alicerçam a identidade social, norteiam a ação dos 

sujeitos e a natureza das relações entre os grupos sociais. Nas idosas, a atitude de negação 

do ―ser velha‖, objetivou-se pela inequívoca rejeição à velhice e tudo de ruim dela 

decorrente: ―não quero saber de velhice; só quando estiver gagá‖, e sustentada numa 

auto-imagem positiva de si mesmas, como maduras, experientes e seguras de si. Essa 

nova visão, mais positiva da velhice, construída em novos espaços de sociabilidade, tais 

como no convívio grupal informal ou nos centros e clubes de idosos, têm sido 

                                                 
31

 Embora não se tenha investigado as representações da palavra idosa, esse tipo de resposta recorrente 

evidenciou que o termo idosa suscita associações distintas, aceitáveis e, portanto mais positivas do que a 

palavra velha. 
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encontradas em vários estudos (Lima, 1999; Santos, 1990; Medrado, 1996; Silva e 

Günther, 2000; Araújo e Carvalho, 2004). Ao investigar a relação entre aposentadoria e a 

identidade do sujeito, em Pernambuco, Santos (1990), constatou que nas sociedades 

contemporâneas, a valorização da capacidade produtiva engendra uma desvalorização 

associada à aposentadoria e à velhice, de modo que o ser velho indica o afastamento do 

mundo social produtivo.  

Silva e Günther (2000) investigaram papéis sociais e tarefas evolutivas em adultos 

de baixa renda do Distrito Federal. Verificando que os papéis sociais são influenciados 

por variáveis demográficas, e que as expectativas sociais, o suporte social e a 

escolarização são recursos importantes para a otimização e compensação necessárias a 

um envelhecimento bem sucedido, como postulado por Baltes (1991). O envelhecimento 

configurou-se, para as idosas, como um período da vida em elas podem dedicar a si 

mesmas, a seus próprios projetos. Um tempo no qual se pode viver a própria vida, o que é 

particularmente significativo para a mulher idosa que, na nossa sociedade, assume muito 

diretamente a responsabilidade da casa, da educação dos filhos, além das atividades 

profissionais. Assim, a aposentadoria que chega concomitante à transição da meia idade 

para a velhice, é vivida pelas mulheres mais como um tempo de ―liberdade‖, ―recomeço 

da vida‖, ―realização de projetos e sonhos‖. O envolvimento em atividades significativas 

e a criação ou fortalecimento de laços sociais importantes com pessoas de sua coorte, 

compõem o cenário para a elaboração de novas representações de si e da fase que estão 

vivendo, a que chamam ―velhice‖. É nesse sentido que se pode interpretar os resultados 

quando esses mostram a aceitação da identidade etária velha ancorada numa auto-imagem 

positiva da velhice. A participação no social, em um contexto de aceitação, acolhimento e 

valorização, fortalece a auto-estima e a resignificação coletiva da velhice, que resgata 

representações positivas subjacentes, adormecidas no meio social. O discurso objetivou-

http://www.unati.uerj.br/tse/cgi-bin/wxis.exe/tse/iah/scielo/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&fmt=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARAUJO,+LUDGLEYDSON+FERNANDES+DE
http://www.unati.uerj.br/tse/cgi-bin/wxis.exe/tse/iah/scielo/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&fmt=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARVALHO,+VIRGINIA+ANGELA+M.+DE+LUCENA+E
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se na convergência entre auto-imagem e o enquadre social demarcador da velhice, 

legitimando-o, conforme mostram esses trechos de entrevista: ―sim, o tempo passou‖; ―às 

vezes, porque apesar de terem se passado tantos anos, me sinto bem, tenho garra‖; ―estou 

mais do que velha‖; ―aceito a velhice muito bem, sou uma pessoa feliz‖; . 

Na ambivalência em relação à identidade velha, as representações ancoraram-se 

em imagens contraditórias da velhice, disseminadas socialmente, e objetivadas em um 

discurso dissonante, tradutor da tensão entre a auto-imagem (em geral, positiva) e a 

imagem da velhice (predominantemente negativa), presente no imaginário coletivo, como 

pode ser visto nesses segmentos de texto: ―Pela idade eu sou, mas não sei por que, não 

me considero velha, tenho essa ilusão‖; ―O espelho às vezes nos surpreende, acho que a 

idade está no espírito‖. Esses dados são confirmados por uma série de pesquisas que 

objetivaram verificar a associação entre representações sociais na velhice e noção de 

identidade (Santos, 1990, Medrado, 1996, Moreira, 2000, entre outros). 

Como se poderia esperar, a jovem ancorou sua representação da identidade ao 

estereótipo que associa juventude à liberdade, esperança – valores socialmente desejáveis 

– objetivando-se na congruência entre sua auto-imagem (positiva) e a imagem (positiva) 

da juventude, dominante no imaginário social. Assim, as jovens sentem-se e se 

consideram jovens, legitimando o enquadre social que lhes foi atribuído. Essa 

congruência manifestou-se por unanimidade, em relatos que agregam a aceitação a uma 

visão positiva de si mesmo. Logo, a atitude negativa em relação ao enquadre socialmente 

atribuído, ―ser jovem‖, não ocorreu, o que confirma a suposição presente no senso 

comum e certificada por dados empíricos sobre a valorização da juventude na sociedade 

contemporânea, que põe em relevo valores estéticos e pragmáticos (Pires, 2003; Paredes, 

Pecora e Pizaneschi, 2006). 
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No que se refere às representações dos critérios delimitadores da velhice nos dois 

grupos, observaram-se diferenças e semelhanças entre os discursos das jovens e das 

idosas. Nas jovens foi mais saliente a representação biopsicossocial, ancorada na imagem 

de que a velhice é marcada pela conjunção de múltiplos fatores (biológicos, psíquicos e 

sociais), sendo o fator intrapsíquico o segundo indicador mais importante; nele subjaz a 

idéia de que a velhice é uma questão de ―cabeça‖, dependendo do ponto de vista e da 

atitude pessoal da pessoa que se ―entrega‖ à velhice. Essa visão ancora-se numa 

perspectiva psicologizante que privilegia a subjetividade e subestima tanto as condições 

sócio-históricas que contextualizam a velhice, como os fatores biológicos que definem os 

limites sobre o que se pode ou não realizar durante o trajeto da vida.  

Ainda em relação às RS‘s dos indicadores da velhice, observou-se que o 

discurso das idosas seguiu um caminho oposto ao das jovens na ordenação dos dois 

principais indicadores, ou seja, conferiram maior importância ao fator intrapsíquico e, 

em segundo lugar, ao fator biopsicossocial. Ancoradas na imagem de que o indivíduo é 

o principal responsável pelo seu estilo de vida, detendo, portanto o controle sobre o seu 

envelhecimento. Tais representações são disseminadas pela mídia, pelo discurso 

gerontológico e nos documentos que explicitam as políticas públicas de assistência aos 

idosos. Igualmente, a supervalorização dos fatores intrapsíquicos, objetivou-se numa 

atitude de negação da velhice e na aceitação de novas formas de sociabilidade, 

traduzidas na busca e envolvimento em atividades grupais intrageracionais. Verificou-

se semelhança dos percentuais das jovens e idosas, nos indicadores de importância 

secundária na delimitação da velhice: o biofisiológico e o cronológico. Nesse aspecto, 

cabe observar que os relatos explicitaram a distinção entre velhice e idade cronológica 

e, no caso das idosas, trazem à cena processos identitários. Seus discursos refletem, na 

dimensão atitudinal, uma representação positiva da identidade ancorada nos 
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sentimentos de bem-estar, no fato de ter saúde, independência, disposição, vontade de 

viver, ou seja, no bem-estar subjetivo experimentado e reportado pelas entrevistadas. O 

que reitera suposições fundamentadas na articulação das abordagens da representação 

social de Moscovici (1978) e da identidade social de Tajfel (1972) de que é no contexto 

de alteridade, na dinâmica das relações grupais, que se forja a noção de identidade. Em 

outras palavras, o olhar do outro, sua linguagem e seu modo de existir no mundo social 

delimitam as possibilidades expressivas e de sociabilidade, bem como as 

representações do mundo e de si mesmo. 

Um dado interessante que marca uma distinção, ainda que tênue, entre os 

discursos das idosas e das jovens, é que as jovens descrevem a velhice, objetivada nas 

mudanças percebidas ―de fora‖: rugas, cabelos brancos, mudanças posturais etc. Poder-

se-ia inferir que as jovens absorveram mais o discurso da mídia e do mercado de 

consumo (que enfatiza prescreve rotinas de rejuvenescimento e de controle dos sinais do 

envelhecimento, enfatizando valores estéticos). Nesses discursos subjaz a absorção do 

discurso geriátrico, centrado nos fatores biológicos na determinação do envelhecimento, 

o qual foi encampado pela mídia, conforme pesquisas acerca das imagens da velhice 

difundidas nos meios de comunicação (Mascaro, 1997, Debert, 2003, Pires, 2003). 

Ao analisar as imagens da velhice nas páginas do jornal o Estado de São Paulo, 

Mascaro (1997) constatou a existência de uma imagem estereotipada e negativa do 

envelhecimento, ao lado de uma tendência, mais recente, de veicular imagens positivas, 

que ―estão revelando uma nova atitude em relação ao significado dessa fase da vida, o 

que é muito construtivo‖ (p. 67). Entretanto, ela adverte para o risco de se idealizar e 

‗dourar‘ essa fase, ―[...] criando outro estereótipo, o clichê do idoso bem adaptado que 

se apresenta sempre animado, ativo e jovial. Existem muitos idosos que são 

contemplativos, introspectivos, mas que se sentem bem adaptados e felizes‖ (p. 67). 
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Conforme estudo feito por Debert (2003), na mídia televisual brasileira são 

disseminadas imagens antagônicas dos idosos relacionadas à condição de dependência e 

passividade ou ao poder. Nos anúncios publicitários, por exemplo, tais representações 

opostas da velhice podem aparecer numa mesma propaganda comercial. ―A imagem do 

idoso dependente, passivo e retrógrado convive com anúncios que realçam prestígio e 

poder. [...] Uma mulher idosa elegantemente vestida associa o café anunciado à tradição 

das mulheres de classe dominante‖. Debert chama a atenção para uma tendência mais 

recente e cada vez mais visível na publicidade brasileira, de propagandas que 

relacionam a velhice a um ―conjunto de significados que remete à valorização de 

práticas inovadoras e subversivas de valores tradicionais, especialmente no que diz 

respeito à vida familiar, à sexualidade e ao uso de novas tecnologias. Para ela, os novos 

personagens idosos parecem disputar com os jovens, o desempenho de papéis que, a 

bem pouco tempo, eram considerados como exclusivos da juventude. Debert cita alguns 

exemplos emblemáticos, tais como uma publicidade em que a avó ensina a neta a 

acessar sua conta bancária pela internet, ou uma outra que mostra um idoso obtém um 

emprego depois de concluir um curso universitário, ou no anúncio de uma margarina 

que mostra uma família que ao procurar a vovó tem uma dupla surpresa: ela está na 

cama com um idoso e diante do olhar atônito de filhos e netos, com naturalidade diz: 

‗Calma, nós vamos casar!‘. Debert também examina as imagens da velhice veiculadas 

nas novelas que também mostra contradições, ora focando os velhos em contextos de 

abandono e solidão, ora mostrando os idosos como ativos e capazes de reagir 

criativamente ao conjunto de mudanças sociais, ―[...] reciclando identidades anteriores, 

desenvolvendo novas formas de sociabilidade e de lazer e redefinindo as relações com a 

família e os parentes‖. 
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Num estudo sobre as representações do corpo que envelhece, Pires (2003) 

comparou matérias relativas ao tema, em amostras divulgadas nos anos de 1980, das 

revistas Cláudia e Playboy, voltadas, respectivamente, aos públicos feminino e 

masculino. Dentre os dados obtidos por Pires, há alguns especialmente interessantes 

sobre o discurso da mídia: (a) a noção de que o bem-estar pressupõe um corpo sem rugas 

ou doenças, que por sua vez devem ser combatidas sempre e desde cedo; (b) a idéia de 

que os problemas associados ao avanço da idade são conseqüências de hábitos e estilos 

de vida inadequados por parte da mulher; (c) modos diferentes de construção da relação 

entre gênero e os cuidados com o corpo. 

O exame dos dados através do ALCESTE, ratificou os achados da análise de 

conteúdo, oferecendo mais elementos à tarefa interpretativa. Na presente pesquisa, viu-se 

confirmada a suposição teórica sobre o papel das expectativas sociais e valores culturais 

influenciam na realização de tarefas evolutivas dos adultos, as quais, nesse caso, 

relacionam-se ao predomínio de uma imagem negativa da velhice. Entretanto, verificou-

se, empiricamente, um dos postulados de Baltes (1991) acerca do envelhecimento bem-

sucedido: não obstante as pressões e expectativas sociais que levam à uniformização da 

velhice e reforçam os estereótipos negativos a ela relacionados, foi possível às idosas 

contraporem-se a essas forças, mediante a ativação de mecanismos auto-reguladores. 

Resultando desse esforço um ajustamento satisfatório, objetivado na construção de uma 

identidade positiva, ancorada em valores desejáveis socialmente. 

No presente trabalho, os discursos sobre a discriminação no Brasil ancoraram-se 

em relatos testemunhais de episódios abertos de desrespeito aos velhos, em geral, pobres. 

Houve referências à discriminação sutil objetivada em atitudes e comportamentos, tais 

como, ―ter má vontade‖, ―não dar valor‖, ―não dar atenção‖, só para citar expressões 
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evocadas dessas atitudes, praticadas por familiares e/ ou estranhos, em casa, no trânsito, 

nos ônibus, filas de bancos, no ambiente do trabalho etc. 

Observou-se consenso entre jovens e idosas sobre a existência do preconceito em 

relação à velhice no Brasil de hoje, contudo houve discordância quanto ao aumento ou 

não do preconceito ao longo da história. As representações que aludem à redução do 

preconceito ancoram-se em dados da realidade, alusivos às políticas públicas de 

valorização do idoso, por exemplo: ―No Brasil não há respeito à velhice. Apesar do 

estatuto do idoso as pessoas ainda discriminam‖; ―não há respeito à velhice, apesar das 

campanhas há jovens e adultos mal-educados‖ 

A análise dos dados textuais sobre a discriminação revelou que as depoentes não 

falam sobre si nem sobre suas atitudes, mas discorrem sobre o outro (os brasileiros) e de 

como eles se posicionam em relação à velhice. 

É interessante observar a visão que se tem sobre a discriminação no Brasil e dos 

brasileiros não coincide com o relato da experiência subjetiva acerca da discriminação, 

isto é, a maioria julga que o brasileiro discrimina, entretanto esse juízo não é referendado 

pela vivência pessoal, pois majoritariamente as entrevistadas afirmam que nunca foram 

discriminadas (segundo já comentado no texto descritivo da classe precedente. 

A análise dos dados textuais, também mostrou que embora todas as idosas 

afirmem que há discriminação no Brasil poucas admitem serem protagonistas da 

discriminação e outras ponderam não terem certeza dessa ocorrência. As depoentes não 

falam sobre si nem sobre suas atitudes, mas discorrem sobre o outro (os brasileiros) e de 

como eles se posicionam em relação à velhice. Ou seja, a maioria julga que o brasileiro 

discrimina, entretanto esse juízo não é referendado pela vivência pessoal, pois 

majoritariamente as entrevistadas afirmam que nunca foram discriminadas. Algumas 

interpretações podem ser levantadas acerca desse resultado. Grande parte das 
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entrevistadas pertence a um segmento privilegiado de idosas que tem suas capacidades 

funcionais e cognitivas preservadas, gozando de boa saúde, razoável condição sócio-

econômica e de escolaridade. Muitas delas praticam exercícios físicos, participam do 

mercado de trabalho e/ou exercem atividade voluntária, mostrando, em níveis variados, 

engajamento em atividades culturais, de lazer etc. em que lhes propicia a construção de 

uma identidade positiva. Nesse sentido, tais idosas podem de fato, não haverem sido 

vítimas do preconceito, porque seu perfil as afasta da imagem de inutilidade e de estorvo 

social associada à velhice pobre, alvo das práticas discriminatórias. É possível também 

que tenha havido ocorrências de discriminação que passaram despercebidas pelas idosas, 

talvez porque o preconceito não tenha se manifestado claramente. Assim, esse 

descompasso entre as representações que afirmam a presença da discriminação da velhice 

e a afirmação de não ter sido discriminada pode ser resultante de nuances por que passam 

os fenômenos da discriminação e do preconceito na atualidade. Achados empíricos de 

uma série de pesquisas sobre preconceito, realizadas por Camino (2004), o têm 

conduzido a interpretação de que, na sociedade contemporânea, o preconceito tem se 

disfarçado, assumindo novas formas de expressão e de conteúdo. É razoável inferir-se 

que a positivação de direitos sociais, à exemplo do Estatuto do idoso, coíbe a 

manifestação flagrante do preconceito, mas não o atinge em suas raízes, profundamente 

arraigadas no imaginário coletivo. A adoção de um discurso ―politicamente correto‖ de 

negação do preconceito latente é uma via para sua efetivação, sem incorrer nas sanções 

sociais previstas sociais que desaprovam o preconceito. Assim, assiste-se, no âmbito das 

relações interpessoais e intergrupais, a uma forma camuflada de preconceito – o 

preconceito sutil – que matiza atitudes de discriminação nas sociedades modernas. 

Em relação às jovens entrevistadas, embora não se esperasse encontrar 

discriminação em relação à idade, dada a evidência de associação entre juventude e 
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qualidades valorizadas positivamente pela sociedade, houve uma única referência à 

discriminação em relação à idade, que revela a tensão vivida por pessoas e grupos em 

choque com padrões de comportamento e convenções vigentes. 

A luta contra o preconceito em geral e, particularmente, em relação à idade, 

ultrapassa a mera positivação dos Direitos. Essa luta requer uma mobilização das forças 

sociais para a sua efetivação Concorda-se com Rocha (2003) que considera os conflitos e 

reivindicações sociais são fontes fundamentais para o Direito, quando produzem sua 

positivação em Lei. É nesse sentido que se situa o Estatuto do Idoso avanço: como um 

ponto de partida para a concretização dos benefícios legitimados oficialmente. Assumido, 

como um bandeira de todos, contribuirá para a diluição dos muros que separam as 

gerações e grupos sociais, para que o cidadão brasileiro seja respeitado em qualquer 

idade. 

Para o conjunto das mulheres pesquisadas a velhice bem-sucedida foi equacionada 

em termos do binômio multifatores x unifator, com predomínio da subcategoria 

multifatores nos dois grupos. No pólo da pluralidade de fatores foram citadas variadas 

condições, relativas à saúde e assistência ao idoso, apoio sócio-afetivo de amigos e 

familiares, respeito, situação sócio-econômica, fé em Deus, auto-estima, etc. No pólo 

oposto, ficaram os relatos que privilegiam apenas um fator, seja ele focado no indivíduo, 

seja no social, concreto ou abstrato. 

O posicionamento hierárquico dos fatores, elencados pelas respondentes, segundo 

a sua importância, para o envelhecer satisfatório, mostrou que o suporte sócio-afetivo 

ocupou o primeiro lugar, dentre as condições promotoras de bem-estar na velhice. Foi 

seguido pelo fator saúde e o fator transcendental, que referem-se, às condições ótimas do 

funcionamento orgânico e a representações ancoradas na dimensão espiritual, como ―fé e 

confiança em Deus‖, ―amor ao próximo‖, ―paz de espírito‖, entre outras expressões de 
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religiosidade. O fator intrapsíquico, que destaca a subjetividade, os sentimentos, atitudes 

no bem-estar. Esse fator foi seguido dos fatores econômico, dos efeitos de interação entre 

fatores diversos, sendo as últimas colocações ocupadas por representações alusivas a 

comportamento de auto-cuidado e lazer. 

As respostas à questão Que ações devem ser feitas para melhorar a qualidade de 

vida na velhice?, remeteram a representações ancoradas no conhecimento acerca de um 

vasto espectro de medidas direcionadas à pessoa idosa, as quais são realizadas por 

distintos atores sociais, em distintos âmbitos sociais. Os conteúdos dessa representação 

são complementares tanto às representações referentes à promoção da velhice bem-

sucedida quanto as noções sobre quem deve assegurá-la. 

As jovens mostraram o predomínio de uma representação ancorada na idéia de 

que compete ao poder público assegurar as condições necessárias a que as pessoas 

possam se desenvolver adequadamente; seguida de uma visão acerca da interdependência 

entre o domínio subjetivo e o societal, cabendo tanto à sociedade quanto ao indivíduo, em 

particular, a pessoa idosa, uma parcela de responsabilidade para se viver bem. Também 

conferiram importância à família. As representações das idosas ancoraram-se em distintas 

perspectivas: societal, interpessoal, individual e transcendental, objetivando a imputação 

de responsabilidade pela velhice bem sucedida ao poder público, à família, à própria 

idosa e a Deus, num ordenamento decrescente de prioridade. 

Foi possível identificar nos relatos, sugestões acerca das ações que devem ser 

implementadas para o envelhecimento bem-sucedido, assim como a explicitação das 

competências para a execução destas ações. As ações propostas pelas entrevistadas 

contemplaram desde questões dimensionadas nas trocas interpessoais, como cuidado, 

amor, compreensão, respeito, até intervenções macroestruturais, de assistência integral à 

pessoa idosa através de políticas públicas específicas. Nos discursos, essas sugestões, por 
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sua diversidade e abrangência, envolvem, também, diferentes atores sociais: órgãos 

governamentais, ONGs, associações comunitárias, instituições privadas, família e o 

próprio idoso. Na dimensão atitudinal, há um posicionamento positivo em relação a essas 

representações, visto que ancoram um modo de envelhecer desejável, associado à 

preservação da saúde, dos laços afetivos e integração com a sociedade. 

Conforme o exposto, é razoável admitir que a velhice, ou melhor, as velhice são 

construídas socialmente e, portanto, os problemas a ela associados carecem de soluções 

socialmente construídas, a partir do seu desvelamento. Observou-se como os fenômenos 

do preconceito e da discriminação da velhice, ainda que dissimulados, reforçam imagens 

depreciativas, atuando como fatores de risco ao bem-estar e à auto-imagem da pessoa 

idosa. Por outro lado, ficou patente que o ambiente social pode se constituir em fator de 

proteção e de desenvolvimento, contribuindo para o bem-estar na velhice. Os dados 

empíricos obtidos no trabalho da tese corroboraram os pressupostos da teoria do curso de 

vida - lifespan. Quanto mais se avança na idade, maior o papel da cultura como meio de 

compensar perdas e ativar mecanismos de compensação. Nesse particular, a oferta de 

oportunidades de educação continuada ou de aprendizagem de novas habilidades, 

notadamente produzem a otimização, compensação e estimulação do potencial da pessoa 

idosa para crescer, como certificam vários estudos sobre o tema (Lima, 1999; Aguiar e 

Nascimento, 2005; Araújo, Coutinho e Santos, 2006, entre outros). 

Sobre as RSs dos fatores que influenciam para a velhice bem-sucedida, os dados 

dessa pesquisa encontram amparo teórico nos pressupostos da teoria lifespan proposta 

por Baltes (1991), para quem a velhice bem sucedida relaciona-se à capacidade de 

preservação do potencial de desenvolvimento e dos mecanismos de auto-regulação na 

idade avançada, que ele sintetiza na expressão como otimização seletiva com 

compensação. À medida que se envelhece, torna-se maior o papel do meio sobre a 
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capacidade de auto-regulação da pessoa, seja para a otimização dos mecanismos de 

auto-regulação, quando as condições ambientais põem ao seu dispor fatores de proteção, 

seja para seu prejuízo, mediante a ação de fatores de risco. 

O conjunto dos dados indicou que as representações sociais da velhice guardam 

relação estreita com o processo de construção de identidades expectativas e atitudes que 

podem contribuir para que se experimente a velhice de modo satisfatório ou de forma 

adversa. 

Julgou-se oportuno destacar, mediante um exemplo emblemático de como a 

velhice pode assumir diferentes faces, fragmentos do discurso de uma idosa, 

nacionalmente conhecida como o reverso da velhice simbolizada pelo retraimento e 

sobriedade. Símbolo da irreverência no palco e na vida, a quase centenária
32

 atriz e 

comediante, Dercy Gonçalves parece destoar das matizes que colorem a velhice, na 

sociedade brasileira desse início de século. No entanto, um exame das entrelinhas de sua 

fala, extraída de uma entrevista recentemente concedida ao jornal Folha de S. Paulo, 

revela aspectos comuns aos relatos das idosas da pesquisa objeto dessa tese. 

Exímia na arte de ‗representar‘, no sentido de desempenhar papéis que, de regra, 

desconstroem vários estereótipos da velhice, ao ser provocada pela questão que insinua 

a ―sua velhice‖, reage do mesmo modo que as demais mulheres tidas como idosas: 

rejeitam o rótulo e reelaborando novos significados: 

Em resposta à pergunta Como recebeu a velhice? Dercy dispara, “Eu não recebi. 

Eu não sou velha. Eu tenho idade, mas não tenho espírito de velho. Tenho espírito de 

                                                 

32
 No próximo dia 23 de junho, Dercy Gonçalves estará completando um século, segundo consta na 

mesma entrevista, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, em 22 de abril do corrente ano, e disponível 

em em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2204200706.htm 

 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2204200706.htm
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jovem, vivo a vida alegre e feliz, gosto da rua, de Carnaval, viajar. Claro que estou mais 

cansada, claro que meus órgãos caíram, derrubaram. Eu me canso, mas dez minutos 

depois estou boa‖. 

Essa afirmativa afina-se ao discurso das idosas ouvidas na pesquisa, objeto dessa 

tese. Por maiores que sejam as diferenças entre o modo de ver e de viver a velhice, há 

no discurso extremo de Dercy, muitos elementos comuns às falas das idosas desse 

trabalho. 

Em contraste com o discurso pontilhado de palavrões, Dercy revela um lado 

terno, resgatando a imagem arquetípica da avó, evidenciando a importância das relações 

sócio-afetivas intergeracionais: ―Meu bisneto [João, 5 anos]... Eu acho uma graça louca 

nele. Ele diz: "Bisa, você não pode morrer porque vai me fazer falta". Isso me faz rir. 

Como é que esse menino pode pensar numa coisa dessas? [...] Acho criança uma 

perfeição... 

Sobre o modo como enfrenta a solidão freqüentando os bingos diariamente, ela 

explica: ―Eles me tratam com muito respeito, eu me distraio, as horas passam, matam a 

minha solidão, matam a minha falta de família, a minha falta de amigo, mata muita 

coisa, meu filho. Prefiro o bingo a tomar uma birita em qualquer lugar‖. 

Dercy continua a falar da solidão que, como visto na presente tese, infelizmente 

ainda está muito associada à velhice e, de modo mais cruel, à velhice pobre: ―A solidão 

te irrita, te deixa estressado, te dá mágoa. A solidão te mata. É a pior coisa que pode 

existir para a humanidade. É o abandono dos amigos, da família. Eu vou para a rua, 

porque na rua eu vejo um desastre e fico olhando, vejo um tiroteio e fico olhando... Eu 

adoro tudo isso, me distrai‖. Entretanto, quando lhe perguntam: Desde quando você 

sente solidão? Dercy é categoricamente contraditória: ―Eu não tenho solidão. Eu mato 

ela!‖ E mais uma vez, surpreende, revelando já haver chegado aos 100 anos: ―Eu não 
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preciso de álcool para me dar vida. E não estou infeliz, não, estou satisfeita com a vida, 

cumpri minha obrigação, fiz cem anos, é muita coisa‖. 

Para vencer os preconceitos é necessário criar condições para que o idoso possa 

desfrutar do tempo e dos recursos disponíveis para uma vida longa e de qualidade. Uma 

dessas vias, têm sido objetivadas nos programas que oferecem um leque de atividades 

que atendam ao que querem e necessitam as pessoas idosas. É preciso fazer mais do que 

abrir espaços para o lazer ou para atividades que apenas ―matem‖ o tempo livre. Há que 

se criar, com a participação daqueles que envelhecem, uma atmosfera social de respeito, 

acolhimento e sociabilidade, propícias ao desenvolvimento e aprendizado em qualquer 

idade. Embora dirigidas prioritariamente aos idosos, tais medidas devem estimular as 

trocas intergeracionais, de modo a integrar os saberes derivados das distintas vivências e 

romper com os preconceitos que, de longe, distanciam as gerações. 



 

Considerações finais 

 

No beiral da minha varanda se aninhou um casal de 

andorinhas. 

E a gente acompanhou o trabalho dos pássaros, 

diariamente. 

[...] Mas, no fim das contas, aquele sacrifício todo tem a 

sua paga – resulta infalivelmente em um novo casal de 

andorinhas, 

tão belas quanto as primeiras, negras, lustrosas e 

perfeitas. 

[...] Como é difícil, meu Deus, como é raro produzir, 

já não digo uma andorinha inteira, mas um simples riscar 

de asa no céu, 

uma cantiga de ave, um atrevimento de vôo. 
RACHEL DE QUEIROZ 

 

Neste estudo buscou-se aprofundar a compreensão sobre a velhice, 

privilegiando-se a visão e a vivência do envelhecimento, através do discurso de 

mulheres ativas. Esse trabalho-documentário sobre a velhice, narrado e protagonizado 

pelas idosas participantes da pesquisa, deram testemunho vivo da chamada velhice bem-

sucedida, teve o contraponto de personagens secundárias, o discurso das jovens que 

acrescenta um segundo olhar, mais distanciado, mais objetivado do envelhecer. O 

conjunto dos dados desses discursos possibilitou rastrear e mapear diferentes modos de 

viver na velhice, produtos e produtores de distintas representações da velhice e do 

envelhecimento. 

Do ponto de vista teórico, esse trabalho reflete o esforço de considerar as 

representações sociais, a linguagem e a mediação simbólica em relação à temática da 

velhice, ampliando a sua compreensão com aporte de várias disciplinas das ciências 

humanas e sociais. Sem desprezo das formulações teóricas dadas pela psicologia do 
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desenvolvimento e do envelhecimento, buscou-se complementá-los com a perspectiva 

psicossocial, superando a visão naturalizante da velhice, bafejada pelo discurso 

gerontológico. Ainda que pretenda a valorização da velhice, a ênfase sob os aspectos 

biológicos e psicológicos, como fatos ―naturais‖ que redundam em uma caracterização 

generalizada, e portanto, abstrata da velhice, termina por reforçar estereótipos, 

estigmatização e práticas discriminatórias. 

A trajetória metodológica percorrida também reflete essa mudança de 

paradigma, segundo o qual a velhice é compreendida enquanto fenômeno 

multidimensional. Esse caminhar implicou numa rendição, no reconhecimento da 

heterogeneidade do processo de envelhecimento e da diversidade de experiências dos 

que o vivem. No cruzamento da história individual daquele que envelhece com a 

história da sua sociedade surgem modos de pensar, sentir e agir, que por sua vez são 

mais ou menos eficazes como condições para se enfrentar os desafios da velhice. 

O mergulho no tema da velhice deu-se gradativamente até uma imersão que foi 

possibilitando definições ainda que provisórias. Além da revisão da literatura, as 

discussões nos seminários ao longo do curso de doutorado e contato direto com pessoas 

idosas e com especialistas, foram cruciais na tomada de decisões e delineamento do 

trabalho da tese. 

A questão do bem-estar na velhice, no discurso gerontológico, apareceu muito 

vinculada ao atendimento de necessidades, seja pelo sujeito, seja pelo Estado, com 

ênfase nos fatores saúde, relações sociais e situação econômica para o bem-estar. 

Entretanto, não se pode excluir dessa discussão a perspectiva das próprias pessoas 

idosas: o sentido que elas dão a sua vida – sua subjetividade – que pode levar a uma 

redefinição de rumos para a teoria e a prática gerontológica concernente ao bem-estar 

biopsicossocial na velhice. 
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Visitas feitas a instituições dirigidas aos idosos, tais como os asilos, a 

Associação de clubes da melhor idade; o Centro de convivência do idoso, órgão 

vinculado ao Instituto de Previdência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, a ASIP 

(Associação de inativos e pensionistas da Universidade Federal da Paraíba) e o Núcleo 

Integrado de Estudos da Terceira Idade — Nieti33, confirmaram suposições derivadas 

da sociologia, psicologia social e, mais recentemente, pela gerontologia social: a velhice 

não se reduz ao biológico, nem é só uma questão de cronologia, sua expressão 

individual é modulada por circunstâncias histórico-sociais, sendo tão heterogênea 

quanto o são as contingências envolvidas em sua ocorrência. 

Nesse trabalho, o envelhecer configurou-se como um processo temido, muitas 

vezes assustador, uma ameaça potencial de isolamento, perda de status e conseqüente 

restrição nas oportunidades de participação social. Entretanto, a hegemonia dessa 

imagem terrível vem aos poucos sendo demolida pelos próprios idosos que não aceitam 

mais passivamente o desvalor como um desiderato, como mostram alguns discursos na 

presente pesquisa. Crianças, adolescentes, adultos ou idosos são merecedores de 

tratamento respeitoso, por parte do poder público e da sociedade como um todo. 

Como muitos que se detiveram em estudar a velhice do tema e trabalhar em prol 

dos idosos, concorda-se com a necessidade de uma educação para a velhice, com vistas 

à construção social de uma imagem positiva do envelhecimento em várias instâncias: na 

família, mediante a convivialidade e participação intergeracional, dos netos com seus 

(suas) avós e nas demais relações de parentesco; na vida cotidiana, com vizinhos, 

colegas de estudo e de trabalho e igualmente, no espaço público das praças e ruas, lojas, 

no trânsito etc. Essa mudança passa pela educação que deve voltar-se, desde cedo, para 

                                                 
33

 O Nieti é um órgão suplementar da Universidade Federal da Paraíba, vinculado à Pro-reitoria de 

extensão e assuntos comunitários, PRAC, criado em 1994 e que tem como objetivo tratar das questões 

relacionadas ao processo do envelhecimento, em nível de ensino, pesquisa e extensão. 
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inspirar aos jovens o reconhecimento dos valores da ancianidade. A aproximação entre 

as gerações e a efetiva integração do idoso ao corpo social, como sugerem vários 

estudos (Lima, 1999; Aguiar e Nascimento, 2005; Araújo, Coutinho e Santos, 2006) e 

os dados dessa tese, fazem parte de um conjunto de ações promotoras de bem-estar, do 

alvorecer ao crepúsculo da vida. 

Assim, pretende-se, através da discussão, envolvendo docentes, discentes, 

técnicos e comunidade, formar um grupo de trabalho interdisciplinar no âmbito da 

Universidade Federal da Paraíba, em articulação com os programas do Núcleo integrado 

de Estudos da Terceira Idade - Nieti, órgão vinculado à Pro-reitoria de Extensão dessa 

instituição, a fim de formular e implementar práticas que atendam às necessidades e 

expectativas da pessoa idosa. Tendo como meta a prevenção de dificuldades no 

processo de envelhecimento e a promoção do envelhecimento ativo, rompendo com 

práticas sutis ou flagrantes de segregação ainda vigentes na sociedade direitos de 

cidadania. 

É necessário levar em conta a disponibilidade para o aprendizado e para novas 

experiências de vida que a fase pós-aposentadoria pode conferir ao idoso. Não apenas o 

aproveitamento do tempo livre para o lazer, mas a possibilidade de compartilhar 

interesses, projetos e sonhos comuns. Trazer à cena o social, não é negar o papel da 

subjetividade sobre o bem-estar físico e psicológico, em qualquer fase do curso de vida, 

mas conferir a cada um desses fatores a dimensão devida. É na interação desses fatores, 

em constante dinamismo que se situa o curso de vida. 

Novas formas de sociabilidade já estão sendo criadas, gerando novas matrizes 

identitárias da velhice. Nessa direção, ressalte-se o papel dos programas que estimulam 

a convivência, a solidariedade entre gerações, a troca de experiências mas também a 

busca pelo novo.  
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A universidade é um campo privilegiado e deve abrir suas portas e envidar 

esforços, associando-se a entidades públicas, privadas ou organizações não 

governamentais, já sensibilizadas e atuantes no campo da gerontologia social. O saber 

gerado precisa espraiar-se como fonte caudalosa, substituindo gradualmente uma 

paisagem marcada pela aridez do preconceito e da indiferença, por um cenário social 

vivificado no resgate da cidadania e dos valores que renovam o sentido de humanidade. 

Para que se atinjam esses objetivos, considera-se fundamental a inclusão de 

temáticas relativas à velhice no currículo dos cursos de graduação, abordadas numa 

perspectiva psicossocial e interdisciplinar condizentes com a complexidade dos 

fenômenos envolvidos no envelhecimento humano. É nesse sentido que tenciona-se 

lutar na trincheira do espaço acadêmico e igualmente para além da academia, dirigindo 

a atenção para a comunidade, em atividades de extensão, assentadas no conhecimento 

da realidade, continuamente refletidos no ensino. 
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REPRESENTAÇÕES E IDENTIDADES NA VELHICE: MODOS DE VER E VIVER O ENVELHECIMENTO 

 
 

 

APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Dados sócio-demográficos: 

 

Código de identificação: ......... Local: ...................................  Data: .../..../.... 

Idade: ........    Naturalidade:  ...................... 

Nível de Escolaridade: ................  Nível sócio-econômico: ............             

Estado civil:     Casada (  )  solteira (  )  viúva (  )  separada (  )  

Filhos?      Sim ( )  Não (  )  nº de filhos(  ) 

Profissão:  ...........................       Aposentada?  Sim (  )   Não (  )  

Trabalha?  Sim (  )   Não (  )   Se sim, qual a atividade? ......................................... 

Religião:   .........................                Praticante? Sim (  )   Não (  ) 

Grau de compromisso c/ sua religião: de 1 a 5: (  )    

Exerce atividade voluntária?  Sim (  )  Não (  )  

O que e onde?  ..................................................................................................................... 

Como vive?  ................ ................  Só (  )  Com familiares (  )  outros (  ) 

 

 

Conteúdo da entrevista: 

 

1. O que significa para você estar ........ anos?  

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

2. Você se considera velha? Sim (__)   Não(__) Por quê?  

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

3. Em que fase do ciclo da vida você está? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

4. Como você se sente nessa fase? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

  

5. A que você atribui sentir-se assim? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

6. Algo mudou com a idade? Explique 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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7. Quando alguém se torna velho? Justifique. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

8. VELHICE — Que idéias lhe vêm à cabeça frente a esta palavra? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

9. No Brasil, há respeito à velhice?   Sim (__)   Não(__)  Por quê? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

10. Você acha que o brasileiro discrimina os idosos?  Sim (__)   Não(__) Por quê? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

11.  Você já se sentiu discriminada por sua idade?  Sim (__)   Não(__) Explique: 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

12. Uma velhice bem sucedida depende de quê? Cite seis condições para se estar 

bem na velhice, por ordem de importância: 

 

1.  .................................... 2.  ....................................  3.  ....................................  

4.  .................................... 5.  .................................... 6.  .................................... 

 

13. Desses fatores, algum tem mais importância pra uma velhice satisfatória? 

Explique: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

14. Que ações devem ser feitas para melhoria da qualidade de vida na velhice? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

15. A quem compete realizar tais ações? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UFPB/ CCHLA / DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA INTEGRADO DE PÓS–GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

PESQUISA: REPRESENTAÇÕES E IDENTIDADES NA VELHICE: MODOS DE VER E VIVER O 

ENVELHECIMENTO 

Responsável: Verônica Lúcia do Rego Luna 

Orientador: Dr. Leoncio Camino 

 

 

 

Eu, ______________________________________, AFIRMO MINHA CONCORDÂNCIA EM 

PARTICIPAR DA PESQUISA REPRESENTAÇÕES E IDENTIDADES NA VELHICE: MODOS DE VER E 

VIVER O ENVELHECIMENTO, ciente de que: 

 

 A referida pesquisa acima citada tem caráter científico e objetiva entender, numa 

perspectiva psicossocial, o processo de envelhecimento, a partir do relato de mulheres  

sobre sua visão, expectativas e experiências relativas à velhice, articulando aspectos 

subjetivos às influências sociais; 

 Na publicação dos resultados desta pesquisa será assegurado o anonimato dos 

participantes, de acordo com  princípios éticos de respeito, justiça e não-maleficência.  

 Este documento, assinado por mim e pela responsável pela pesquisa, será mantido em 

poder desta que também preservará os registros dos participantes, os quais, em nenhuma 

circunstância, serão fornecidos a outrem. 

 

 

João Pessoa, ___ de ______________ de 200__. 

 

______________________________ 

[assinatura da entrevistada] 

 

___________________________ 

Verônica Lúcia do Rêgo Luna 

 

Pesquisadora responsável 

End. Rua Francisco Brandão, 513 apto. 203 Manaíra. João Pessoa/PB. 

Email: luna.veronica@gmail.com  Cel: (83)988247929; [83] 9996 0428.

mailto:veronicaluna@uol.com.br
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APÊNDICE C 
 

NOTAÇÃO ADOTADA PARA CÁLCULOS NO MICROSOFT OFFICE EXCEL 

 

A= question: sigla e número 

B= idade 

C= sexo  f 1 

   m  2 

D=escolaridade fund  1 

méd  2 

sup  3 

E=nível sócio econômico 

   alta  1 

   média 2 

   c. baixa3 

F= naturalidade:  PB  1 

   Outros 2 

G= estado civil  solt 1 

   Casad 2 

   Viúva  3 

   Separ. 4 

H= filhos                    sim  1 

   Não 2 

I= numero de filhos  n 

J=Profissão/ocupação 

  Estudante 1 

  c/profissão 2 

  indefinida 3 

K= Aposentada  

    sim  1 

      não 2 

    Pensionista 3 

L= Religião 

  Católica 1 

Evangélica 2 

Espírita 3 

Outra  4 

Sem religião 5 

 

M= prática religiosa 

  Sim  1 

Não  2 

N= atividade voluntária 

Sim  1 

Não  2



O= como vive 

  Só  1 

  c/família 2 

P= Representação da velhice: 

Perdas: tristeza, doença 1 

Ganhos: [experiência] 2 

As duas coisas  3 

Negação /fuga  4 

Outros/não sabe  5 

Q= Você se considera velha? 

   Sim 1 

   Não  2 

R= Quando se envelhece? 

Físico  1 

Idade  2 

Psic.   3 

Fís +os  4 

s/resp  5 

S= há preconceito 

 Sim   1 

 Não   2 

T= O brasileiro discrimina o idoso? 

 Sim        1 

 Não   2 

U= já sofreu preconceito? 

Sim   1 

 Não   2 

V= mudanças ou expectativa para a velhice 

Perdas: tristeza,   1 

Ganhos:maturidade 2 

As duas coisas  3 

Negação /fuga  4 

Outros/não sabe  5 

W= velhice bem sucedida 

Fatores sócio-afetivos 1 

Subjetivos/psicol  2 

Sócio-econômicos 3 

Múltiplos fatores  4 

Transcendentais  5 

Não sabe/não categoriz. 6 

Promoção da qualidade de vida na velhice  

Competência   

Governo/ poder pub 1 

Sociedade civil/ongs 2 

Família   3 

O próprio idoso  4 

Tudo isso   5 

Não sei/não resp  6 
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APÊNDICE D 
 

NOTAÇÃO ADOTADA PARA CÁLCULOS NO ALCESTE 
 

As variáveis foram identificadas mediante a sigla das mesmas, seguidas da letra n, 

sendo n o número, relativo ao código de cada variável, abaixo especificadas: 
 

 Identificação da entrevistada *ind n [sendo n o n
o 

de ordem] 
 

 Idade    *idn 

1 18 a 30 anos 

2 60 a 75 anos 

3 76 a 85 anos 

4 Acima de 86 anos 
 

 Nível de escolaridade  *escn 

1 Fundamental 

2 Médio 

3 Superior 
 

 Estado civil    *escvn 

1 Solteira 

2 Casada 

3 Viúva 

4 Separada/divorciada 
 

 Filhos    *filhn 

1. Sim 

2. Não 
 

 Profissão/ocupação  *profn 

1 Estudante 

2 Com profissão definida 

3 Profissão indefinida 
 

 Aposentada   *aposn 

1  Sim 

2 Não 

3. Pensionista 
 

 Religião    *relin 

1 Católica 

2 Evangélica 

3 Espírita 

4 Outra 
 

 Como vive   *viven 

1 Só 

2 Com a família 


