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RESUMO 

 

O curso de vida é marcado por diferentes acontecimentos e mudanças sociais, como por 

exemplo, a aposentadoria, o casamento, o nascimento dos filhos, entre outros. Sendo o 

envelhecimento o período da vida marcado por muitos deles. A escolha das 

representações sociais como aporte teórico para este estudo deve-se ao fato deste, 

viabilizar a apreensão do conhecimento cotidiano enfatizando dimensões sócio cognitivas 

sobre acontecimentos e mudanças ao longo da vida, importantes para saúde, 

contextualizadas socialmente no olhar de colaboradores de diferentes grupos etários e, na 

apreensão de sentidos associados a «velho» e «idoso». Os estudos têm os objetivos de 

analisar as mudanças e acontecimentos de saúde de colaboradores de diferentes grupos 

etários de idosos e identificar as representações sociais sobre «velho» e «idoso» nas 

diferentes faixas etárias. Trata-se de pesquisas exploratórias e transversais de repetição 

em uma abordagem mista, fundamentada no aporte teórico das representações sociais. As 

coletas de dados foram realizadas a partir de dois estudos, com a utilização um 

questionário semiestruturado formado por três partes: a primeira com questões sobre e do 

Teste de Associação Livre de Palavras, com os termos indutores: «velho» e «idoso» e, 

contemplando variáveis sociodemográficas. No primeiro estudo foram entrevistados 632 

colaboradores e no segundo estudo 200 participantes. Os dados coletados foram 

processados com o auxilio do software Iramuteq e interpretados subsidiados na teoria das 

representações sociais e complementados pelo Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 22.0, na quantitativa, gerando três artigos: 1) Mudanças e Acontecimentos 

ao Longo da Vida: um estudo comparativo entre grupos de idosos; 2) Eventos de Saúde e 

Suas Características no Percurso de Vida de Idosos e, 3) Representações Sociais sobre 

Idoso e Velho em diferentes faixas etárias. Os acontecimentos e as mudanças ao longo da 

vida nos diferentes grupos etários apontou a família como a principal preocupação. Para 

os termos indutores: velho e idoso foram associados imagens negativas nos diferentes 

grupos etários, revelando assim, dimensões: sociais, biológicas, culturais e psicológicas 

negativas frente do envelhecimento, responsáveis por diferentes posicionamentos com as 

pessoas idosas desfavoráveis. Estes resultados podem auxiliar na elaboração de políticas 

e práticas de saúde singulares no campo do envelhecimento. 

 

Palavras chave: Saúde. Envelhecimento. Acontecimentos ao longo da vida. 

Representações Sociais. Enfermagem.  



 

 

SILVA LM. Changes and events throughout life: a study of social representations in the 

context of health. 85p. 2015. Thesis (Ph.D.). Health Sciences Center, Federal University of 

Paraíba, João Pessoa. 

 

ABSTRACT 

 
 

The life course is marked by different events and social changes, such as retirement, marriage, 

birth of children, among others. As the aging period of life marked by many of them. The choice 

of social representations as a theoretical basis for this study due to the fact that this, enable the 

seizure of everyday knowledge emphasizing social cognitive dimensions on events and changes 

throughout life are important for health, socially contextualized in the eyes of employees from 

different groups age and, in the apprehension of meanings associated with «old» and «aged». 

Research has the objective of analyzing the changes and employees of health events in different 

age groups of seniors and identify the social representations of the «old» and «aged» in the 

various age groups. It is exploratory and cross-sectional surveys of repetition in a mixed 

approach, based on the theoretical framework of social representations. The data collection was 

carried out from two studies, using a semi-structured questionnaire consists of three parts: the 

first with issues and words of Free Association Test, with the inductors terms: «old» and «aged», 

considering social demographic variables. In the first study they were interviewed 632 

employees and in the second study 200 participants. The collected data were processed with the 

help of Iramuteq software and interpreted subsidized in the theory of social representations and 

complemented by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 22.0, quantitative, 

generating three items: 1) changes and events Lifelong : a comparative study among older age 

groups; 2) Health Events and Their Characteristics in Senior Life Route and 3) Social 

Representations of Aging and Old in different age groups. The events and changes throughout 

life in different age groups pointed out the family as the primary concern. For terms inductors: 

old and older were associated with negative images in different age groups, thus revealing, 

dimensions: social, biological, cultural and psychological negative front of the aging, 

responsible for different positions with unfavorable elderly. These results may help in policy 

making and natural health practices in the field of aging. 

 

Keywords: Health. Aging. Life Change Events. Social representations. Nursing. 

 

 

 

  



 

 

SILVA LM. Los cambios y la evolución a lo largo de la vida: un estudio de las 

representaciones sociales en el contexto de la salud. 2015. 85F. Tesis (doctorado). Centro de 

Ciencias de la Salud, de la Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa. 

 

 

RESUMEN 

El curso de la vida es marcada por diferentes eventos y cambios sociales, como la jubilación, 

el matrimonio, el nacimiento de los niños, entre otros. A medida que el periodo de 

envejecimiento de la vida marcada por muchos de ellos. La elección de las representaciones 

sociales como una base teórica para este estudio debido al hecho de que este, pueda procederse 

al embargo de conocimiento cotidiano haciendo hincapié en las dimensiones cognitivas sociales 

sobre los eventos y cambios durante toda la vida son importantes para la salud, socialmente 

contextualizada a los ojos de los empleados de diferentes grupos la edad y, en la aprehensión 

de los significados asociados a «viejo» y «anciano». La investigación tiene el objetivo de 

analizar los cambios y empleados de eventos de salud en diferentes grupos de edad de las 

personas mayores e identificar las representaciones sociales de la «viejo» y «anciano» en los 

distintos grupos de edad. Es reconocimientos de exploración y de la sección transversal de la 

repetición en un enfoque mixto, basado en el marco teórico de las representaciones sociales. La 

recogida de datos se llevó a cabo a partir de dos estudios, el uso de un cuestionario semi-

estructurado se compone de tres partes: la primera de las cuestiones y las palabras de prueba de 

asociación libre, con los inductores términos: «viejo» y «anciano», teniendo en cuenta las 

variables sociodemográficas. En el primer estudio que se entrevistó a 632 empleados y en el 

segundo estudio de 200 participantes. Los datos recogidos fueron procesados con la ayuda de 

software Iramuteq e interpretado subvencionados en la teoría de las representaciones sociales y 

complementan con el paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS) versión 22.0, 

cuantitativa, la generación de tres elementos: 1) Cambios y eventos para toda la vida : un estudio 

comparativo entre los grupos de mayor edad; 2) Salud Eventos y sus características en la vita 

de ancianos y 3) las representaciones sociales del envejecimiento y la vieja en diferentes grupos 

de edad. Los eventos y los cambios a lo largo de la vida en diferentes grupos de edad señalaron 

a la familia como la principal preocupación. Para conocer los términos inductores: edad y 

mayores se asociaron con imágenes negativas en diferentes grupos de edad, revelando así, 

dimensiones: frente negativo sociales, biológicos, culturales y psicológicos del envejecimiento, 

responsables de diferentes posiciones con desfavorable ancianos. Estos resultados pueden 

ayudar en la formulación de políticas y prácticas de salud natural en el campo del 

envejecimiento. 

 

Palavras chave: Salud. Envejecimiento. Eventos que cambian la vida. Representaciones 

sociales. Enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O envelhecimento da população brasileira, apesar de recente, tem gerado uma grande 

produção científica e inúmeros fóruns de discussão, devido às implicações sociais e a 

necessidade de estruturação de uma sociedade com modelos assistenciais, leis e políticas 

públicas que contemplem as novas demandas sociais e de saúde1.  

Essa preocupação enquanto fenômeno relevante ocorreu inicialmente em países 

europeus, e tardiamente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, nos quais o 

envelhecimento da população tem ocorrido de forma mais acelerada; contrariamente a Europa, 

esse processo vem ocorrendo de maneira rápida, impedindo uma satisfatória reorganização 

social e no campo da saúde1,2.  

O Brasil vive esse momento de transição demográfica com diminuição das taxas de 

natalidade e fecundidade, aumento na expectativa de vida e melhorias das condições sanitárias 

da população, mas principal pelos avanços na área da saúde1-3. 

A expectativa média de vida vem aumentando acentuadamente no país, de forma que 

este aumento do número de anos de vida necessita de políticas racionais para lidar com as 

consequências sociais, econômicas e de saúde do envelhecimento populacional, uma vez que 

não basta apenas viver mais, hoje, o grande desafio é investir em projetos, produtos e soluções 

que possam dar mais qualidade de vida aos idosos3. 

O interesse em estudar dimensões socioafetivas e psicológicas do envelhecimento, curso 

de vida e representações sociais, no contexto da saúde, parte da necessidade de conhecer 

realidades sociais singulares da pessoa idosa para colaborar na prevenção de comportamentos 

estigmatizantes e evidenciar mudanças capazes de modificarem do curso de vida desse 

segmento populacional aliada as possíveis mudanças ao longo da vida tomando como base o 

conhecimento cotidiano.  

No Brasil, essa temática, tem sido objeto de interesse de pesquisadores pelo aumento da 

população idosa e frágil atendimento de suas necessidades uma vez que as politicas públicas 

ainda não conseguem ser efetivada, em sua plenitude, para oferecer melhor condições de vida 

à pessoa idosa. Este aspecto tem se configurado um problema de saúde pública relevante que 

tem despertado uma preocupação tanto dos governantes quanto da própria sociedade, em 

particular, de estudiosos, pesquisadores e profissionais de saúde.  

Daí fundamenta-se a necessidade da realização deste estudo com pessoas de diferentes 

faixas etárias sobre idoso e velho e nas mudanças e acontecimentos ao longo do curso de vida 
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subsidiado no aporte teórico das representações sociais, por salientar dimensões simbólicas 

importantes para o delineamento de ações politicas e de saúde para população idosa.  

Neste sentido, este estudo apresenta a seguinte estrutura: o primeiro capítulo – trata da 

construção do objeto de estudo, procura salientar a problemática do estudo, justificativa, os 

questionamentos que guiam o interesse pela pesquisa, a relevância do fenômeno do 

envelhecimento, das mudanças e acontecimentos ao longo do curso de vida no olhar 

colaboradores de diferentes faixas etárias e os objetivos do estudo; 

O segundo capítulo – abordagem teórica encontra-se estruturado em três partes: a 

primeira aborda alguns aspectos sobre curso de vida; a segunda parte trata do envelhecimento 

humano e suas teorias e a terceira parte pontua a teoria das representações sociais mencionando 

conceitos, dimensões, funções e processos formadores das representações sociais.  

Terceiro capítulo – enfoque metodológico descreve o delineamento metodológico do 

estudo, como: tipo de pesquisa, cenário, população, amostra, aspectos éticos, instrumentos e 

procedimentos utilizados para coleta de dados e análise dos dados. 

O quarto capítulo - apresenta os resultados das pesquisas em forma de artigos. Em 

seguida as considerações finais em que aponta algumas reflexões sobre a importância da 

pesquisa para a saúde e para Enfermagem.  
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CAPÍTULO 1 

CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
 

O fenômeno da transição demográfica vem ocorrendo diferenciada nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, desde o final do século XIX e ao longo do XX, incluindo 

o Brasil, em que se observa nos países desenvolvidos um contexto socioeconômico favorável, 

enquanto nos países em desenvolvimento esse processo ocorre em ritmo acelerado, sem que 

haja uma preparação adequada tanto para a sociedade, quanto para o governo, gerando 

dificuldades socieconômicas com impacto nas políticas públicas, por não atender as 

necessidades da pessoa idosa1.  

Neste sentido, a Europa, após a segunda guerra, passou por uma preparação prévia, já 

que a sua população estava envelhecendo, e criou projetos e leis que acompanhassem esse 

processo de forma a garantir um envelhecimento satisfatório e de acordo com as estimativas de 

crescimento; ao contrário dos países europeus, o Brasil, viu o seu número de idosos crescerem 

devido a alterações de alguns indicadores de saúde, especialmente a queda da fecundidade, da 

mortalidade e o aumento da esperança de vida; mas não se preparou para este momento, 

amargando com isso uma adaptação inesperada e inapropriada2.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e estudos estatísticos realizados 

em países em desenvolvimento mostram que a faixa etária com maiores índices de crescimento 

é a acima dos 60 anos. Pelas projeções do IBGE a proporção de idosos que em 2000 era de 

8,6% passará para quase 15% em 2020. Em 2025, o Brasil terá a sexta população de idosos no 

mundo, isto é, serão mais 32 milhões de pessoas acima de 60 anos. É importante ressaltar que 

as pessoas com mais de 80 anos também tem apresentado um aumento significativo3.  

Sabe-se que uma sociedade é difere da outra pelas suas práticas capazes de refletir na 

população, pois cada um percebe os seus eventos de saúde e a forma como encará-los de 

maneira diferente em virtude das influências culturais sobre o processo saúde-doença 

responsáveis pelos determinantes envolvidos no processo de adoecimento, na terapêutica que 

deve ser adotada e nos resultados obtidos4. 

Logo, cada etapa da vida é marcada por uma transição como a mudança de idade, à 

situação econômica ou os papéis sociais desempenhados. Toda sociedade produz um ou vários 

modelos de organização social que direcionam as vidas das pessoas assim como os sistemas 

normativos, os quais geram regras e definem os papéis a serem desempenhados em cada faixa 

etária, em que no envelhecimento é geralmente marcado por um declínio para o desempenho 

de papéis responsável muitas vezes pela exclusão social5,6. 
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Conhecer a realidade social da população idosa configura-se um tema de relevância 

tanto social e politica quanto científica. Saber o que pensam as pessoas de diferentes faixas 

etárias configura um objeto de investigação importante assim como as mudanças e 

acontecimentos ao longo da vida, buscando compreender as necessidades e propor através dos 

resultados ações que busquem atender às demandas da população que envelhece capazes de 

proporcionar melhor qualidade de vida, explorando-se em cada faixa etária suas representações 

sociais.  

Neste sentido questiona-se: Quais são as mudanças e acontecimentos de saúde 

percebidos por colaboradores dos diferentes grupos etários ao longo do curso de vida? Quais 

os eventos de saúde e suas características no percurso de vida de idosos? Quais as 

representações sociais sobre idoso e velho construídas pelos participantes dos diferentes grupos 

etários? 

Para responder tais aos questionamentos este estudo tem os objetivos de:  

1) Analisar as mudanças e acontecimentos de saúde percebidos por colaboradores dos diferentes 

grupos etários;  

2) Conhecer os eventos de saúde e suas características no percurso de vida de idosos; 

3) Apreender representações sociais sobre idoso e velho construídas pelos participantes dos 

diferentes grupos etários. 

  



16 

 

 

CAPITULO 2 

ABORDAGEM TEÓRICA 
 

2.1 Curso de Vida 
 

Estudos sobre o curso de vida estão se tornando cada vez mais comuns na área do 

envelhecimento humano. Entretanto, o significado da expressão "curso da vida" não é 

comumente compartilhado por todos que a usam, e muitas vezes, é confundido com outros 

conceitos.  

Grande parte dos estudos sobre o desenvolvimento adulto tem-se apoiado na perspectiva 

teórica do desenvolvimento de curso de vida, proposta por Baltes, Reese e Lipsitt4. O curso de 

vida pode ser compreendido como uma expressão que denota a passagem de um indivíduo por 

uma sequência de eventos significativos ao longo da vida, incluindo nascimento, casamento, 

paternidade, divórcio e aposentadoria.  

Todavia, muitos artigos trazem o termo curso de vida como sinônimo ou substituto do 

termo ciclo de vida, principalmente quando faz uma análise desta sequência de eventos, pois a 

primeira expressão carrega menos implicações normativas do que o último4. Na literatura há 

uma confusão sobre o uso deste conceito com o conceito de ciclo de vida, no que se refere aos 

ritos de passagem. Nas ciências sociais, o conceito esta relacionado à características biológicas 

e alterações no organismo, mas também para a construção do status social, o qual esta 

relacionado à idade, compreendendo a seqüência de estágios da vida, que tem como principio 

o nascimento e termina com a morte5,6. 

A definição desse conceito é importante para a pesquisa sobre o envelhecimento, pois o 

termo é muito novo, e ainda não há uma definição bem estabelecida nas pesquisas científicas. 

No Brasil, é pouco abordado em publicações na area da geriatra e da gerontologia. Portanto, é 

de extrema importância destacar que há diferenças entre os termos utilizados para se trabalhar 

com a “teoria/conceito do curso de vida”. 

O curso de vida durante o envelhecimento segue um script natural de mudanças 

fisiológicas e aos declínios advindos das mesmas. Portanto, o ato de envelhecer e com saúde é 

cercado de peculiaridades pessoais, cujo planejamento deve ser focalizado na história, nos 

atributos físicos e nas expectativas individuais, constituindo-se, portanto, como mais uma etapa 

do curso de vida daquele indivíduo5.  

Não só nas ciências sociais, mas nas comportamentais, as que se referem a processos, 

os eventos e as experiências ocorridos nas biografias dos indivíduos fazem parte do curso de 
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vida. Mas, para as ciências biológicas esse ciclo compreende o nascimento, o desenvolvimento, 

o crescimento, a reprodução, o envelhecimento do individuo e terminando em sua morre7. 

Em torno do estudo do paradigma do curso de vida emergiram vários estudiosos9, ao 

longo da segunda metade do século XX, entretanto, apenas em 2007 através dos estudos de 

pesquisadores europeus surgiu à construção social e cultural sobre o que eles chamam de 

percurso de vida, o qual esta baseado em uma perspectiva da sociologia histórica10. 

Para estes pesquisadores, o modelo de curso de vida vigente era apenas pautado na 

visão biológica, e a proposta era mostrar que ao se estudar o curso de vida com outro 

direcionamento, se pode estudar a articulação entre a história de uma sociedade e a biografia 

dos indivíduos, entre a dinâmica das mudanças e de acontecimentos próprios a uma dada 

sociedade e as trajetórias de vida10. 

Para se compreender o curso de vida, é necessário compreender o conceito de 

transição, que deve ser entendido como um momento da vida na qual o indivíduo passa, tendo 

de abandonar velhos papéis sociais e desempenhar novos. Certas transições são normativas e 

marcam a passagem de uma etapa para outra do curso de vida, respeitando os regulamentos da 

sociedade6,11.  

As rupturas e as descontinuidades nos cursos de vida são analisadas através dos 

conceitos de transição e evento. Estes podem ser classificados de maneiras diferentes, por 

exemplo, de acordo com o tipo de alteração que causam ou dependendo se eles são positivos 

ou negativos, previsível ou imprevisível, reversíveis ou irreversíveis, etc. A maneira de percebê-

los, de vivê-los e as suas consequências dependem do tipo de mudança, das características dos 

indivíduos que os vivenciam, do momento da vida e do contexto em que ocorrem12. 

Alguns eventos ou transições são particularmente críticos e podem alterar ou modificar 

drasticamente a trajetória de vida. Na literatura em Inglês eles são identificados como turning 

points, ou seja, momentos em que a vida muda de direção de forma significativa e 

sustentável13,14. Importante destacar, que não há no português brasileiro uma tradução 

específica para este termo podendo ser descrito como uma guinada, um ponto de viragem ou 

como aqui adotado ponto de mudança no cuso de vida.  

Na literartura internacional, encontram-se trabalhos com este tipo de temática, tendo 

como resultado os eventos que são verdadeiros pontos de mudança na trajetória do curso de 

vida e outros são apenas fases de vida. No Brasil ainda não existem estudos focados em pontos 

de mudanças, mas existem estudos que falam de eventos de vida estressantes15, diferindo de 

alguns estudos americanos, nos quais os eventos estressantes são também pontos de mudanças 

na vida dos sujeitos14. Não importa se são pontos de viradas ou eventos da vida estressantes, 
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são poucos os que tiveram os idosos15,16 sendo entrevistados, ainda é prioritário o foco nos 

adultos.  

 

2.2 Envelhecimento Humano e Suas Teorias 
 

Diante de tantas mudanças significativas, o envelhecimento humano, no cenário 

mundial e no território brasileiro, tornou-se uma temática bastante apreciada, tendo uma nítida 

produção científica, a partir do século XXI. O avanço na ciência brasileira não foi acompanhado 

pela taxa de crescimento populacional, que na década de 70 ficou em torno de 1,17%; diferindo 

do período entre 1950-1960, que apresentou um valor anual de 3%17. 

Enquanto os dados mostram que não houve um crescimento significativo entre as 

décadas de 50 a 70, em 1991 a proporção de idosos era de 5,1%; passou para 5,8% em 2000 e 

essa proporção atingiu 7,2% em 2010 resultando no alargamento do topo da pirâmide etária, 

tendo uma participação expressiva da faixa etária entre 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 

1991, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 201018,19.  

A Síntese de Indicadores Sociais do ano de 2012 mostrou que no período compreendido 

entre 2001 a 2011, o número de idosos a partir de 60 anos passou de 15,5 milhões para 22,4 

milhões. E a maior proporção 55,7% desta população é composta pelo sexo feminino, contra 

44,3% do sexo masculino. Em 2011, os idosos com mais de 80 anos representavam 1,7% da 

população total, o que corresponde a aproximadamente três milhões de pessoas20. 

Na Paraíba, o Censo Demográfico de 1991 mostrou um número de 292.019 pessoas com 

60 anos ou mais de idade, representando 9,12% do total da população; posteriormente, no ano 

de 2000, a população apresentava 350.399 idosos, e em 2010 eram 451.386. Com esses valores 

a Paraíba passou a apresentar proporcionalmente o mais elevado percentual de idosos do país, 

superando estados como o do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul que, até então, registravam 

os maiores percentuais da população idosa brasileira21. 

Outro dado importante, o crescimento de 60% entre 2000 e 2010 no número de idosos 

acima dos 100 anos, que de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual 

(IDEME) da Paraíba, no início do século XXI havia 500 idosos e há dois anos esse número é 

de 80022. 

Embora este fenômeno esteja se tornando praticamente feminino, devido às mulheres 

possuírem uma expectativa de vida em média oito anos a mais do que os homens, mas outros 

fatores devem ser atribuídos a feminilização do envelhecimento como a violência urbana, onde 

90% dos casos de mortes violentas (assassinatos e acidentes) envolvem jovens e homens 

http://g1.globo.com/topico/paraiba.html
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adultos; e o acompanhamento médico contínuo, em geral, as mulheres se cuidam mais do que 

os homens23. 

Compreendendo que o envelhecimento não é apenas formado por números, é um 

fenômeno natural e processual, o qual deve ser compreendido desde a formação do embrião no 

útero materno ao encerramento da vida, ou seja, a morte. Por ser processual, ele causa 

modificações em nível biológico, psicológico e social24. 

 

2.2.1 Teorias Biológicas do Envelhecimento Humano  
 

As alterações biológicas são perceptíveis através de mudanças morfológicas como: 

perda de peso, redução de massa corpórea magra, cabelos grisalhos, pele enrugada, 

aparecimento de rugas, entre outras; as fisiológicas diretamente ligadas às funções orgânicas; e 

as bioquímicas aos processos metabólicos oriundos das reações químicas existentes no corpo 

humano25.  

Paralelamente ao aumento do número de idosos, surgiram teorias para tentar explicar 

esse processo tão dinâmico, são elas: a Teoria Genética, a Teoria Imunológica, a Teoria do 

Acúmulo de Danos, a Teoria das Mutações, a Teoria do Uso e Desgaste, e a Teoria dos Radicais 

Livres (RLs). Sendo a última, a mais aceita do ponto de vista do envelhecimento celular, pois 

ela afirma que esse processo é desencadeado e acelerado pelos RLs, moléculas instáveis e muito 

reativas que buscam em reações com os constituintes do organismo a instabilidade26.  

Tentar explicar o envelhecimento é difícil, entretanto mesmo com tantas divergências 

teóricas, há algo em comum em todas as teorias de que o corpo com o avançar da idade tende 

a perder a funcionalidade, tornando-se susceptível a doenças e há uma maior probabilidade de 

morte. E esse fenômeno pode ser acelerado ou retardado pela interação entre o genoma e os 

fatores aleatórios, num estado indeterminado do organismo, o chamado fator estocástico. 

Quando o organismo possui a capacidade de se adaptar de forma reduzida e/ou a ação deste 

fator estocástico é exagerada, temos um desequilíbrio no sistema biológico, resultando em 

acúmulo de lesões e déficits celulares, acarretando na manifestação do envelhecimento celular, 

tecidual e orgânico. Para se compreender o envelhecimento biológico é importante conhecer os 

mecanismos biológicos específicos que não se manifesta claramente aos desequilíbrios 

orgânicos27. 

Para qualquer organismo os fatores genéticos são importantes, pois eles trazem consigo 

toda a história do organismo e como ele se comportará frente ao envelhecimento, entretanto, os 

fatores estocásticos também podem interferir na longevidade do indivíduo. Eticamente não 
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podem ser desenvolvidos estudos com seres humanos, portanto as pesquisas experimentais têm 

sido desenvolvidas com roedores, Caernohabiditis elegans, em Drosophila melanogaster e 

Saccharomyces cerevisiae, todos são expostos a situações experimentais como: ambientes 

hipertérmicos ou de hipóxia, radiações ionizantes, manipulação calórica, entre outros; as quais 

demonstram que fatores exógenos podem modificar o fenômeno do envelhecimento27,28. 

Estudos experimentais se dão devido às limitações que ainda se têm sobre as causas do 

envelhecimento humano. A escolha destes organismos citados anteriormente se deve ao fato de 

todos apresentarem uma vida curta, um genoma sequenciado, uma biologia característica e 

estudos deles em cultura é a baixos custos. Entretanto, os resultados não tem sido relevantes 

para a compreensão do envelhecimento, pois eles teriam que ser comum ao ser humano o que 

nem sempre acontece28.  

Entre as diversas teorias do envelhecimento, já há muitas delas obsoletas ou ainda 

demasiadamente numerosas, não podendo ser abordada individualmente. Há autores em 

Portugal que dividem a teoria biológica do envelhecimento em duas categorias gerais: Teorias 

Genéticas e Teorias Estocásticas27. Já no Brasil, há autores que há apresentam em dois grupos: 

teorias programadas e teorias estocásticas28. 

Embora existam muitas teorias alguns pontos devem ser levados em consideração 

quando se fala de um corpo envelhece, pois ele sofre as ações de fatores externos como: sol, 

tipo de dieta, sedentarismo, poluição, mudanças de temperatura, entre outras; e há as influências 

intrínsecas, um código genético, o qual é individual e responsável pela longevidade do 

indivíduo; a união destes fatores faz com que haja uma heterogeneidade muito grande durante 

o envelhecimento. O qual pode ser caracterizado como senescência, ou seja, o envelhecimento 

orgânico humano, o dito natural; ou como senilidade, decorrente de um envelhecimento 

patológico26. 

As teorias biológicas abordam o envelhecimento sob a ótica do declínio e da 

degeneração da função e estrutura dos sistemas orgânicos e das células. Geralmente, um não 

funcionamento do sistema orgânico é devido a problemas de genético. Do ponto de vista 

genético, o envelhecimento é um fenômeno controlado e provavelmente, programado. Podendo 

essa programação ser advinda de um desequilíbrio neuroendócrino, ou seja, há uma diminuição 

na integração funcional dos sistemas orgânicos. Já as teorias estocásticas defendem que o 

envelhecimento é decorrente do acúmulo de agressões ambientais, as quais alcançam um nível 

incompatível com a manutenção das funções orgânicas e da vida, gerando um desequilíbrio no 

organismo. Alguns autores defendem a existência de mutações genéticas somáticas 

progressivas ou uma interferência na síntese proteica por radiação ou substâncias tóxicas, 
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gerando erros. Embora, haja muitas hipóteses, não existem comprovações científicas para 

apontar como ocorre o processo de envelhecimento biológico29. 

De uma forma geral, todas as teorias biológicas que trabalham com o envelhecimento 

programado, têm como essência explicar a existência de um relógio biológico no corpo humano 

responsável por regular: o crescimento, a maturidade, a senescência e a morte. Diferindo deste 

“relógio” esta a teoria estocástica, a qual postula a busca por agravos que podem induzir danos 

moleculares e celulares, aleatórios e progressivos, o que geraria um desequilíbrio no 

organismo26-28.  

Austad30 propôs duas categorias distintas para a teoria biológica: ultimate, a qual tem 

como foco as questões resultantes do envelhecimento e tenta justificar o porquê da ocorrência 

do processo, como as diferenças de velocidade existente no envelhecimento entre as espécies e 

entre os indivíduos de uma população; e a proximate, tem como foco as questões imediatas do 

envelhecimento e investiga os mecanismos que possam possibilitar o conhecimento de como 

acontece o processo. 

Outra forma de tentar explicar a origem desse processo e as diferenças da longevidade 

entre as espécies é através da teoria evolutiva. A qual, diz que o envelhecimento pode ser 

estudado a partir do desenho da curva hipotética de sobrevivência de uma população, formada 

por indivíduos com uma genética uniforme em um ambiente protegido31. Essa teoria se 

subdivide em três: acúmulo de mutações, pleiotropia antagonista e soma descartável. 

A primeira sustenta o processo de adaptação como um evento seletivo para eliminar uma 

mutação deletéria, pois a manifestação desse gene em indivíduos jovens poderia comprometer 

a reprodução da população. No entanto, se a mesma se manifestar em indivíduos mais velhos, 

alguns poderão já ter falecido antes da expressão dessa mutação, gerando uma “limpeza” no 

genoma32.  

Já a pleiotropia antagonista defende que na juventude existem genes que são benéficos 

ao ser humano, entretanto, na fase adulta eles se tornam prejudiciais. Portanto, a uma 

potencialização da juventude, auxiliando na reprodução, e seriam os responsáveis tardiamente 

pelas características do envelhecimento humano32. 

Em suma, a geriatria26-30 tem adotado cinco teorias para descrever esse fenômeno, que 

são elas: 

1. Teoria dos radicais livres - os radicais livres são formados durante o processo de 

fosforilação oxidativa, sendo capazes de modificar macromoléculas, principalmente por 

oxidação. Já existem evidências que comprovam danos oxidativos com o avançar da idade. Por 
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exemplo, em organismos mais velhos, aminoácidos específicos e proteínas específicas tendem 

ser oxidados, conduzindo a diminuições na atividade específica destas proteínas.  

2. Teoria da taxa metabólica -  é uma teoria que defende serem os mamíferos pequenos 

portadores de altas taxas metabólicas, o que os levariam a uma morte mais precoce do que 

mamíferos maiores. Portanto, há uma participação importante no envelhecimento tanto dos 

radicais livres, como de outros subprodutos metabólicos. 

3. Teoria do sistema vulnerável - se baseia em um sistema fisiológico específico, 

normalmente ou são o sistema neuroendócrino ou o sistema imunológico, sistemas vulneráveis 

aos processos entrópicos durante o envelhecimento. Ou seja, uma falha ou fracasso de um destes 

sistemas gera deficiências orgânicas no organismo. O esperado de uma falha no sistema 

neuroendócrino é prejuízo no sistema homeostático, com perda da função reprodutiva e da 

regulação metabólica que acontece com o avançar da idade. Já de uma falha do sistema 

imunológico geraria uma maior suscetibilidade a infecções e uma diminuição na rejeição a 

células tumorais. Porém, há pequena evidência que fracasso de qualquer sistema contribui 

diretamente a doenças idade-relacionadas ou para mortalidade (em contraste, por exemplo, para 

a contribuição direta de um chegou a um acordo sistema imune à mortalidade em pacientes com 

aids).  

4. Teoria do erro catastrófico - Defende que erros na transcrição de DNA ou tradução de 

RNA podem conduzir a erros genéticos que promovem o envelhecimento. 

5. Teoria do relógio biológico - Exatamente o que controla a taxa de envelhecer é 

desconhecido. Poderia ser um gene que controla telômero ou algum outro processo de divisão 

celular. Ou poderia ser controle genético de outro processo celular não envolvido em divisão, 

como conserto de DNA, resultando assim em apoptose. 

Em meio a tantas discussões sobre como é gerado o envelhecimento humano, importante 

destacar que envelhecer não significa viver com as doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) e as incapacidades funcionais, todavia, a incidência e a prevalência destas têm 

preocupado sistemas de saúde e as pessoas que estão envelhecendo33. 

O alerta mundial é devido 59% dos óbitos e 46% do número total de doenças globais 

serem DCNT, ou seja, são resultantes de um processo de industrialização e urbanização, da 

diminuição da mortalidade infantil, mudanças de hábito e estilo de vida, com incorporação de 

fatores de risco comportamental e ocupacional. A consequência da mudança no perfil 

epidemiológico de uma população é o um aumento dos custos da assistência à saúde decorrente 

de doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas e causas externas33. 

 

http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/02/05/teorias-do-envelhecimento/
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2.2.2 Teorias Social e Psicológica do Envelhecimento Humano 

 

As teorias psicológicas derivam de adaptações cotidianas e novas situações ao qual 

idoso se defronta, como a aposentadoria, e as sociais são visíveis em países capitalistas, aonde 

a perda da produtividade, alterações físicas e os baixos valores pagos aos aposentados, os 

colocam em um novo status e em um círculo social diferente do qual ele estava habituado25. 

Não apenas o envelhecimento biológico, mas o social também apresenta diversas 

teorias, umas com perspectivas idênticas e outras com perspectivas diferenciadas, mas todas 

tentam explicar como ocorre o processo de envelhecimento e como esses indivíduos se adaptam 

a ele34.  

A Teoria do Desvinculo fundamentada na quebra das relações entre individuo e 

sociedade, esta centrada em três proposições: é mútuo o processo de afastamento entre os idosos 

e à sociedade e desta em relação a eles é uma ocorrência usual; é um processo inevitável; e faz 

parte do envelhecimento bem sucedido. A desvinculação surge como um procedimento social, 

pelo qual a sociedade organiza a sua distribuição e manutenção das atividades sociais, ou seja, 

para esta teoria é salutar desvincular do funcionamento social indivíduos que devido as suas 

limitações possam causar instabilidade. Ela encara o envelhecimento como gradual e são os 

indivíduos responsáveis por suas demissões sociais, são eles que escolhem que papéis não 

querem mais desempenhar, devido o avançar da idade, situação de saúde, decréscimo do poder 

aquisitivo e redução de oportunidades35. 

A Teoria da Atividade surge contrária à teoria anterior, pois acreditasse que o indivíduo 

ao desenvolver atividades há uma melhor adaptação à velhice, pois ao desenvolver várias 

atividades o idoso poderia apresentar um maior nível de satisfação de vida. Possui como bases 

fundamentais: idosos com saúde conseguem manter as suas atividades; o estilo de vida e as 

condições socioeconômicas são responsáveis pelo vínculo ou desvinculo social; e a atividade 

seja ela social, física e mental deve ser mantida e desenvolvida para um envelhecimento bem 

sucedido. Para esta teoria, há uma relação direta entre o nível de satisfação de viver e os papéis 

sociais desempenhados, a atividade implementada e a intensidade das relações sociais 

ocorridas34,35. 

A Teoria da Personalidade está ligada a vários aspectos psicológicos do idoso e tem 

como base a personalidade do indivíduo. A personalidade pode dizer o nível de satisfação com 

a vida, mas não o nível de atividade a ser desenvolvida, e cada tipo de personalidade exige 

diferentes níveis de atividade com o objetivo de alcançar um elevado grau de satisfação de 

viver. Encontramos vários os tipos de idosos com personalidades diferenciadas, entre estes, 
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salienta-se os idosos que possuem uma adaptação satisfatória ao processo de envelhecimento, 

como36: os idosos ativos – que se adaptaram ao envelhecimento, portanto possuem atividades 

e papéis condizentes com a sua faixa etária. São idosos com um alto nível de satisfação e são 

personalidades bem integradas; idosos com personalidade adaptada que deixam de 

desempenhar papéis e atividades antes desenvolvidas, passando a realizarem um número 

limitado de papéis e atividades, com um elevado nível de satisfação e, idosos que 

voluntariamente deixaram de exercer certas atividades, entretanto continuam apresentando 

satisfação com a vida. 

Na Teoria do Meio Social é visto o comportamento dos idosos, o qual depende da 

articulação de fatores biológicos, sociais e econômicos com aspectos estruturais, interativos e 

pessoais. A valorização da velhice está relacionada a uma determinada época ou sociedade, na 

qual diferentes contextos (“contexto individual” e “contexto social”) atribuem diversos 

significados à população sénior. A interdependência entre a personalidade e o meio explica 

como será enfrentado o envelhecimento pelo idoso e a construção da moral a partir de 

características socioambientais do envelhecimento34. 

De acordo com a Teoria da Continuidade as diferentes etapas do ciclo da vida são 

caracterizadas por um elevado grau de continuidade, e a velhice não vir acompanhada de 

inovações e criatividade, por ser determinada a partir dos comportamentos e hábitos adquiridos 

ao longo da vida34.  

A Teoria da Subcultura esta baseada na ideia de que cada idade é uma forma de 

subcultura, portanto os idosos partilham dos mesmos valores, normas e comportamentos. Ao 

apresentarem características comuns entre si, os idosos formam um grupo social divergente de 

todos os outros grupos. A teoria surgiu de três fatores: o crescente número de idosos; os 

rompimentos sociais que sofrem esse grupo durante a aposentadoria ou o surgimento de 

doenças limitantes; e é um grupo de indivíduos possuidor de normas que norteiam o seu 

comportamento, ou seja, uma subcultura, a qual é beneficiada pelo afastamento entre 

gerações36.  

A Teoria da Socialização foi desenvolvida por Rosow37 originada do status social 

reconhecido a partir da interação entre os idosos. Sua concepção sugere haver uma segregação 

social entre diversos grupos etários, criando assim uma visão negativa do envelhecimento 

devido a fatores tais como: desaparecimento de papéis e atividades, ausência de possibilidades 

sociais e estabelecimento de imagens negativas. Esta tem o objetivo de impedir a solidão e o 

isolamento de pessoas idosas por preserva a constituição de “coletividades autónomas e 

isoladas”.  
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A Teoria do Síndroma de Reconstrução Social defende que a pessoa vive de acordo com 

a imagem social que lhe é imposta pela sociedade, isso faz com que os idosos ignorem o papel 

que poderia experimentar na sociedade emergindo daí, um profundo sentimento de perda de 

identidade, uma vez que há perdas de papéis sociais fundamentais frente a uma ausência de um 

grupo de referência capaz de auxiliar o idoso na tomada de consciência do seu papel social34. 

A Teoria da Modernização defende acredita que a sociedade à medida que se moderniza, 

diminui o status do idoso, que é visto como um indivíduo ultrapassado. Na modernidade 

existem fatores que contribuem para essa diminuição do status dos idosos: o avanço da 

tecnologia em saúde; a beneficiação e eficiência da tecnologia económica; a urbanização; e os 

avanços no nível de instrução. Esses fatores isolados ou em conjuntos influenciam o papel 

social do idoso34. 

Na década de 70, autores como Riley e Foner, desenvolveram a Teoria da Estratificação 

Social, a qual se baseia na idade como uma variável determinante do comportamento, pois vê 

a idade como uma limitação na capacidade do indivíduo para desempenhar diferentes papéis e 

atividades e a sociedade com base na idade distingue direitos, papéis e oportunidades. A idade 

cronológica pode afetar o desempenho de papéis sociais, além dividir a população em estratos, 

devido as restrições de carácter biológico, legal ou social34,38. 

A Teoria dos Novos Papéis e a Teoria de Mudança de Papéis urgiu no início da segunda 

metade do século XX e tem como base: definição da situação, ou seja, a resposta a um estímulo 

de forma mais conveniente; o papel desempenhado conforme a interação entre os indivíduos e 

o comportamento do outro frente a esta interação define se o papel desempenhado por si é o 

adequado; e a preservação do íntimo do sujeito, que esta relacionada à forma de reagir frente a 

novas situações. Tudo para tentar explicar o comportamento do idoso durante o processo do 

envelhecimento34. 

Durante o processo do envelhecimento, o idoso procura aceitar novos papéis para se 

adaptar nova realidade. Nesse sentido a satisfação de vida encontra-se relacionada aos: novos 

papéis; ao nível de atividade desempenhada; aos tipos de vínculos sociais; ao modo de 

enfrentamento da pessoa a situação vivenciada e a sua autoimagem. Embora, as mudanças não 

ocorram apenas nos papéis sociais, mas também, os relacionados ao grupo familiar 

desempenhado pelos idosos34.  

Na Teoria da Troca o grupo familiar é o local onde ocorrem as trocas de bens e serviços, 

em que as relações afetivas são equivalentes a bens comercializáveis, como: dinheiro, tarefas 

domésticas e a prestação de ajuda. Esta se pauta na regra de interação social, em que há 

reciprocidade no intercâmbio de bens, ou seja, as pessoas ajudam umas as outras na mesma 
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proporcionalidade a ajuda recebida. Dentro de um grupo, se alguém não pode retribuir, ela 

acaba sendo marginalizada, conforme vivencia a pessoa idosa34.  

De acordo com a Teoria do Descompromisso, após uma determinada idade, os 

indivíduos abandonam as suas atividades profissionais e a sua produtividade, para serem 

substituídos por outros em idade mais ativa. Neste processo ocorre à redução nos contatos 

sociais e a perda profissional, e é acompanhada de uma redução na capacidade física e mental 

do idoso34. 

Por sua vez a Teoria da Estratificação Etária se apoia na divisão social por categorias, 

que são formadas de acordo com a idade, o tipo de atividade desempenhada, e os papéis e 

responsabilidades de cada faixa etária. Para esta teoria, a idade pode ser considerada um critério 

universal, pois a partir dela posem ser determinados: papéis sociais, responsabilidade e 

privilégios. Defende que pessoas da mesma época compartilham acontecimentos históricos, 

vivenciam mudanças sociais e presenciam acontecimentos cotidianos, os quais influenciam 

valores morais, determinam certas atitudes e comportamentos adotados. Um dos problemas 

dessa teoria é que ela esta baseada características demográficas e históricas, não conseguindo 

explicar como os indivíduos se comportam em suas individualidades e particularidades34. 

E por fim, a Teoria da Economia Política do Envelhecimento, a qual pode ser 

relacionada com a teoria do ambiente social, pois em ambas o envelhecimento é analisado a 

partir da conjuntura política, social e econômica de uma determinada sociedade. O status social 

de um idoso depende dos seus recursos financeiros, da sua estrutura social e pelos fatores 

socioeconômicos externos. E envelhecer faz parte do sistema social34. 

Assim, como do ponto de vista biológico existem diversas teorias sobre o processo 

social e psicológico do envelhecimento humano, não havendo apenas uma teoria que consiga 

explicar o fenômeno em sua totalidade, pois há uma grande dificuldade em se explicar um 

processo tão complexo, individual e diversificado.  

O que se constata é uma visão ainda pessimista sobre a velhice, pois todas acabam 

focando nas perdas e limitações que o avançar da idade trás consigo. O envelhecimento nestas 

teorias tenta ser explicado a partir de condições materiais e pelo sistema de produção vigente, 

o capitalismo. É uma forma reducionista, que ignora os aspectos espirituais e a subjetividade 

do individuo.  
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2.3 Representações Sociais no Contexto do Envelhecimento 

2.3.1 Sobre a Teoria das Representações Sociais 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) tem sido bastante utilizada como aporte 

teórico nos estudos sobre o conhecimento cotidiano, com ênfase, no campo da saúde e da 

educação pelo seu caráter polissêmico. Importante lembrar que essa teoria tem suas bases tanto 

na Sociologia quanto na Psicologia com uma presença marcante na antropologia e na história 

das mentalidades39.  

Moscovici40 afirma que as representações sociais compreende uma modalidade de 

conhecimento, que têm por finalidade dimensionar comportamentos e guiar a comunicação 

entre pessoas. Elas são sustentadas pelas influências sociais da comunicação e pelas realidades 

das vidas cotidianas das pessoas, sendo o principal veículo no estabelecimento das associações 

pelas quais os indivíduos se ligam uns aos outros, dimensão grupal. 

No dia-a-dia as representações sociais circulam, se entrecruzam e se cristalizam 

continuamente, através dos gestos, de palavras, em uma região social especifica um grupo de 

amigos, de tudo que está ao redor dos indivíduos. Elas permeiam todas as relações humanas 

estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos e as comunicações estabelecidas40. 

As representações sociais constituem construções psicológicas e sociais, elaboradas 

coletivamente por indivíduos de uma determinada sociedade, que utilizam a comunicação, com 

o intuito de relacionar-se e identificando-se nos seus grupos de pertenças compartilham a 

mesma imagem enquanto elemento cultural sobre um determinado objeto social em uma 

realidade comum41. Ou seja, essa dimensão é a expressão da realidade social responsável pelos 

comportamentos ou condutas dos sujeitos. Assim, no processo de atribuição de significados que 

os sujeitos atribuem aos objetos e fatos sociais por meio de sua relação com o mundo, esses 

sujeitos recuperam novos significados e os recriam, constituindo o aspecto dinâmico das 

representações sociais. 

A TRS é uma teoria que têm dois aspectos importantes para o campo cientifico: o 

primeiro diz respeito ao conhecimento do cotidiano dos sujeitos sociais integrantes de uma parte 

da sociedade, denominada de capacidade integrativa, que corresponde ao nível conceitual, e o 

segundo aspecto, diz respeito a sua pertinência interdisciplinar correspondendo ao nível dos 

fenômenos. A sua aplicação ainda é justificada por se mostrar útil nas análises referentes às 

políticas sociais e ao planejamento de intervenções de âmbito social e na compreensão da 

adoção de práticas, principalmente, as do campo da saúde42,43. 
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A trajetória da teoria ao nível internacional, em particular, no Brasil possui três 

características importantes: a vitalidade, a transversalidade e a complexidade. Entretanto, o que 

se vê, é que a complexidade difere entre os estudos internacionais e locais, pela grande 

diversidade de pesquisas e as suas implicações para os múltiplos aspectos da teoria, 

principalmente na comunidade europeia, uma vez que no Brasil tende haver uma menor 

diversidade nos aspectos apreendidos42.  

As representações expressam as relações entre os acontecimentos sociais e os homens e 

destes entre si em uma sociedade específica. Sendo, portanto, o fruto das atividades dos homens 

que acompanham os fatos históricos e a organização social. A partir delas a coletividade elabora 

suas ideias e percepções do mundo que a rodeia. Por ser um produto histórico, varia de uma 

sociedade para outra, no interior das quais são forjadas e mantidas, consequentemente, relações 

biunívocas com a organização social44. 

No campo do envelhecimento os estudos vêm utilizando a teoria das representações 

sociais no âmbito da saúde, com foco para conhecimentos sobre os comportamentos ou práticas 

sobre o processo de envelhecer assim como, as condutas frente à pessoa idosa e as práticas 

adotadas para esta população, assim, como essas representações emergem e as relações que 

estabelecem entre si, e em que medida uma determina a outra. Também procura subsidiar os 

sistemas de interpretações das relações entre os diferentes grupos sociais e a pessoa idosa, 

orientando e organizando suas condutas e comportamentos e as comunicações sociais42. 

Enquanto uma visão do mundo que permitem os indivíduos dar um sentido aos seus 

comportamentos, as representações sociais definem práticas e possibilita compreender a 

realidade social em que estão inseridas as pessoas idosas.  

A construção de representações sociais ocorre mediante dinâmicas próprias da 

comunicação responsáveis pelo duplo papel que estas ocupam na própria formação de 

representações as quais tornam o estranho familiar e o invisível perceptível45. Elas não se 

limitam apenas a receberem e processarem informações uma vez que são construtores de 

significados capazes de teorizarem uma realidade social, elas dão sentido ao que pensamos, 

orientam e regulam o nosso comportamento. 

Para formação de representações sociais Moscovici40 aponta três dimensões envolvidas: 

informação, imagens ou campo de representação social e a atitude. A informação diz respeito 

ao conhecimento que o grupo possui sobre o objeto social; as imagens ou campo de 

representação social compreendem os sentidos associados ao objeto a partir dos conteúdos 

concretos responsáveis pela organização do campo de representação; e atitude definida pelo 

posicionamento dos sujeitos frente ao objeto de representação.  
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As representações sociais têm dimensões sensoriais, motoras, emocionais, cognitivas e 

linguísticas enquanto construções sócioafetivas apreendidas a partir de percepções, sensações 

e emoções/afetos expressas também em palavras46. 

Assim sendo as representações sociais ocorrem a partir de dois processos dialeticamente 

articulados, capaz de converter conceitos em categoria de linhagem, como: objetivação e 

ancoragem. O primeiro procura integrar teorias abstratas de um determinado grupo social 

específico em elementos do meio ambiente geral; o segundo processo – ancoragem compreende 

a inserção de uma determinada ciência na escala de valores e entre eventos realizados pela 

sociedade, transformando a ciência num saber útil a todos. Logo, a ancoragem compreende o 

processo que transforma algo que nos intriga, no sistema particular de categorias familiar e o 

compara com um modelo de categoria apropriado e aceitável. Assim, quando uma ideia ou 

objeto é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire características dessa categoria e é 

reajustado para que se enquadre nela40. 

Neste pensamento, é importante explorar os dois processos uma vez que é mediante a 

estes que ocorrem as representações sociais em que ancorar significa classificar e dar nome a 

alguma coisa em que o processo de representação procura codificar. Todo sistema de categorias 

pressupõe uma teoria que defina e especifique o seu uso, sendo responsável por classificar algo 

confiando a um conjunto de comportamentos e regras define o que é, ou não é permitida, em 

relação a todos os indivíduos pertencentes a essa classe47, categorizando-os. 

Para tanto, categorizar algo ou alguma pessoa é escolher um dos paradigmas 

armazenados em nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa frente a estes. 

Ao se nomear uma pessoa ou coisa enfatiza-se que, primeiro: ambas podem ser descritas e assim 

ela adquire certas características e tendências; segundo: elas se tornam distintas de outras 

pessoas ou objetos, por meio dessas características e tendências e por último, podem se tornar 

objetos de uma convenção entre os que adotam e partilham a mesma convenção48. 

Neste sentido, a objetivação une a ideia do não familiar a uma realidade, integrando-a, 

a partir da qualidade simbólica de uma ideia, ou de sua imprecisão. Compreende a reprodução 

de um conceito em uma imagem, concretizando. É um processo onde há a articulação de uma 

característica do pensamento social dando propriedade, ou melhor, tornando o abstrato em 

concreto, materializando a palavra, dando textura material as ideias, tornar adequada as coisas 

às palavras e dando, assim, corpo aos esquemas conceituais2. 

Pesquisas e estudos subsidiados nas representações sociais possibilitam diferentes 

olhares para determinados objetos sociais, entretanto, nem sempre eles terão uma aplicação para 
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intervenção, porem a teoria necessita ser evidenciada focando-se nos pressupostos desta 

teoria49. 

O conhecimento social apreendido das representações sociais partilhadas coletivamente 

resultantes de interações e de fenômenos da comunicação no interior de um grupo social é capaz 

de refletir a situação deste grupo, considerando seus projetos, problemas e estratégias e suas 

relações com outros grupos, tendo como objetivo prático oferecer programas para a 

comunicação e para os objetos que são interrogáveis no espaço grupal50. 

 

2.3.1 Produção de Conhecimento subsidiada na Teoria das Representações 

Sociais 

 

A produção de conhecimento subsidiada na Teoria das Representações Sociais no 

Laboratório de Saúde, Envelhecimento e Sociedade (LASES) do PPGENF/UFPB, que aborda 

o envelhecimento e saúde em diferentes dimensões psicosocioculturais no âmbito do 

envelhecimento, explorando diferentes situações de vida frente ao processo de envelhecimento, 

as politicas de saúde para pessoa idosa considerando suas vivências e práticas de saúde com 

ênfase nos fenômenos de produção de conhecimentos da pessoa idosa nos seus grupos de 

pertenças.  

Procurou-se apresentar parte da produção de conhecimento apenas de artigos publicados 

em diferentes campos de aplicação sobre o envelhecimento humano que vêm procurando 

aprofundar estudos e pesquisas com diferentes temáticas a partir de projetos interdisciplinares 

para pessoas idosas atendidas nas Unidades de Atenção à Saúde, para promover melhor 

qualidade de vida desta população em atendimento aos pressupostos das politicas publicas. Não 

foi presentada a produção de dissertações, TCC, Projetos de PIBIC e Teses subsidiadas na 

Teoria das Representações Sociais. 

 O LASES envolve pesquisadores do PPGENF e de outras universidades brasileiras e 

estrangeiras, particularmente as inseridas na RIPRES – Rede Internacional de Pesquisadores 

em Representações Sociais e Saúde da Universidade de Évora/Portugal. 
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CAPITULO 3 

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, transversal de repetição em uma abordagem 

mista fundamentada no aporte teórico das representações sociais em que prioriza as falas e 

vivencias dos sujeitos como fonte de informações. 

3.2 Local dos Estudos 

 

  Os estudos foram realizados em duas etapas: na primeira etapa, foi realizada uma 

pesquisa em 2011, envolvendo três cidades do Nordeste brasileiro: João Pessoa/Paraíba; 

Natal/Rio Grande do Norte e Teresina/Piauí; na segunda etapa, realizou-se a segunda pesquisa 

2014, na cidade de João Pessoa/Paraíba/Brasil. 

 

3.3 Participantes dos Estudos/Amostras  

 

3.3.1 Pesquisa 1 

 

 As coletas de dados foram por amostragem não aleatória, estratificada de ambos os 

sexos, segundo idade e sexo. Na primeira pesquisa participaram nas três cidades 200 pessoas 

nas cidades de Teresina/PI e Natal/RG e 232 em João Pessoa/PB, distribuídos, em cinco grupos 

etários distintos, compostos por 40 pessoas: 20-24 anos: entrada na vida adulta; 35-39 anos: 

vida profissional e familiar instaladas; 50 – 54 anos: vida profissional e familiar avançada; 65-

69 anos: aposentadoria ou terceira idade; e 80-84 anos: velhice ou quarta idade totalizando 637 

participantes. 

3.3.2 Pesquisa 2 

 

 A amostra da segunda pesquisa realizada apenas em João Pessoa/PB, com 200 

participantes de ambos os sexos, distribuídos em cinco grupos etários distintos: 20-24 anos: 

entrada na vida adulta; 35-39 anos: vida profissional e familiar instaladas; 50 – 54 anos: vida 
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profissional e familiar avançada; 65-69 anos: aposentadoria ou terceira idade; e 80-84 anos: 

velhice ou quarta idade.  

Os coortes para os grupos etários correspondem a uma aproximação cronológica de 

posições típicas no curso de vida. Sublinha-se o substantivo “aproximação”, pois a idade 

cronológica é um marcador de posições sujeitas a variações espaço-temporais. Tal critério pode 

ser compreendido a partir dos coortes utilizados na Psicologia, seguindo os seguintes 

parâmetros: início da vida adulta, compreendida entre os 18 e 30 anos, período considerado de 

transição entre a formação profissional e o status social; adultez intermediária, compreendida 

entre 30 e 55 anos, período rápido, no qual os indivíduos acreditam preparar-se para viver a 

vida; e pós os 55 anos, maturidade tardia, em que as tarefas se diferenciam das demais fases, 

por serem mais defensivas e preventivas51-54. 

 Outra explicação para seleção das classes etárias exprimem as variações geracionais 

entre: 1926 – 1930, 1941 – 1945, 1956 – 1960, 1971 – 1975, 1990 – 1994. Em consequência, o 

que as distingue não deverá ser interpretado somente em termos de posição de idade. 

Nas duas primeiras etapas do estudo, as classes de idade são interpretadas, principalmente, em 

termos de posição no percurso de vida. Na terceira etapa, elas exprimem principalmente grupos 

de nascimento (ou de geração), ou seja, de pertencimento a uma determinada geração52,53. 

 

3.3.3 Aspectos Éticos dos Estudos 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da 

Paraíba e aprovado, o qual garante a privacidade, o anonimato e a desistência das pessoas que 

serão entrevistas, sem prejuízo para a mesma em qualquer etapa da pesquisa. Deste modo, antes 

do inicio da entrevista os participantes assinavam o Termo de Consentimento Livre e Informado 

(Apêndice I). 

A pesquisa 1 seguiu a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde54, o qual na época foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal da Paraíba segundo 

o parecer de número Nº 261/09 EFR: 294027. Para o segundo estudo ocorrido em 2014, o 

projeto foi aprovado com a nova resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)55 

sobre o número da CAAE: 38177814.3.0000.5188 e parecer de número: 1.047.312.  

3.4 Instrumento e Procedimento para Coleta de Dados 
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No primeiro estudo realizado em 2011, os dados foram coletados simultaneamente nas 

três cidades com auxílio do questionário padrão do CEVI (Anexo I), composto por cinco partes: 

percepção das mudanças recentes (último ano) vividas; percepção dos eventos principais que 

ocasionaram mudanças no percurso de vida; percepção de acontecimentos e mudanças sócio 

históricas que marcaram a vida de cada um; Teste de Associação Livre de Palavras (TALP); e 

dados sociodemográficos (sexo, estado civil, escolaridade, auto avaliação do estado de saúde). 

 Nas cidades de Teresina/PI e João Pessoa/PB a coleta não apresentou perdas. Em Natal, 

o número insuficiente de idosos na faixa de 80 a 84 anos, determinou a exclusão de cinco 

entrevistas e a inclusão de mais uma pessoa na faixa entre 65 a 69 anos. 

 A heterogeneidade no interior dos grupos etários deu-se através da seleção de pessoas 

de meios sociais diferentes, sem visar à obtenção de uma amostra representativa. Os idosos em 

todas as etapas foram recrutados em igrejas, unidades básicas de saúde, clubes da terceira idade, 

professores aposentados e moradores de regiões economicamente favorecidas. Apenas em Natal 

foram recrutados idosos que residiam em Instituições de Longa Permanência (ILP). 

 No segundo estudo, apenas a cidade de João Pessoa/PB participou da coleta de dados, 

foram entrevistados 200 sujeitos, com os mesmos procedimentos adotados em 2011. Os dados 

foram coletados de dezembro de 2013 a setembro de 2014. 

 

3.5 Análise dos Dados  

 

As respostas às questões abertas foram transcritas integral e fielmente na base de dados 

(conforme um modelo de base de dados SPSS disponível no site CEVI). Uma pré-codificação 

foi preparada em Genebra. Ela é quase exaustiva para as respostas às questões I e II; no que 

concerne às respostas às questões III, ela é feita ex-post e de maneira indutiva sobre a base das 

mudanças sóciohistóricas mencionadas. Diversos documentos (codificação, “codebook”, entre 

outros) estão à disposição no site. 

A codificação, tratamento dos dados e a construção das bases de dados nacionais foram 

feitas utilizando-se as ferramentas construídas por Genebra/Suiça, em diálogo com os 

coordenadores. Das bases de dados estabelecidas foi enviada uma cópia aos coordenadores 

estrangeiros, para divulgação no site do CEVI (parte privada) para serem acessíveis a toda as 

equipes da rede. 
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Os dados do teste de associação livre de palavras foram organizados em um corpus e 

processado pelo software de Análise Textual Iramuteq (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires)56. 

Este software foi desenvolvido sob a lógica do open source, licenciado por GNU GPL 

(v2), tendo por base o ambiente estatístico do software R e a linguagem python para realizar 

distintos tipos de análises textuais: a lexicografia básica (cálculo de frequência de palavras) e 

as análises multivariadas (classificação hierárquica descendente, análises de similitude). 

Disponibiliza a distribuição do vocabulário de forma fácil, compreensível e visualmente claro 

(análise de similitude e nuvem de palavras), permitindo se realizar uma análise estatística sobre 

corpus textual e sobre tabelas, indivíduos e palavras57.  

Os resultados advindos dos dois estudos foram analisados e interpretados subsidiados 

no referencial teórico das representações sociais, originando três artigos: 
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Artigos Originados da Pesquisa: 

 

1. MUDANÇAS E ACONTECIMENTOS AO LONGO DA VIDA: UM ESTUDO 

COMPARATIVO ENTRE GRUPOS DE IDOSOS 

Autores: Luípa Michele Silva, Antonia Oliveira Silva, Luiz Fernando Rangel Tura, Maria 

Adelaide Silva Paredes Moreira, Jordana Almeida Nogueira e Stefano Cavalli 

 

2. EVENTOS DE SAÚDE E SUAS CARACTERÍSTICAS NO PERCURSO DE VIDA DE 

IDOSOS 

Autores: Luípa Michele Silva, Antonia Oliveira Silva e Stefano Cavalli 

 

3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O IDOSO E O VELHO POR DIFERENTES 

FAIXAS ETÁRIAS 

Autores: Luípa Michele Silva, Antonia Oliveira Silva 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Artigo Publicado 
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4.2 Artigo 2: 

 

EVENTOS DE SAÚDE E SUAS CARACTERÍSTICAS NO PERCURSO DE VIDA DE 

IDOSOS  

Luípa Michele Silva1, Antonia Oliveira Silva2 e Stefano Cavalli3 

 

1 Doutoranda, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil. Bolsista da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), Brasil. 

2 PhD, Professora Titular,  Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil.  

3 PhD, Professor da Scuola universitária professionale dela Svizzera italiana/Dipartimento economia aziendale, 

sanita e sociale – SUPSI/Centro competenze anziani. Suiça.. 

 

Objetivos: identificar os eventos citados por idosos como pontos de mudanças ao longo do 

percurso de vida e enfatizar os eventos de saúde e as suas características. Método: trata-se de 

um estudo multicêntrico, transversal, tipo inquérito, realizado com 237 idosos distribuídos em 

dois grupos distintos em três cidades do Nordeste brasileiro. Resultados: verificou-se que dos 

237 idosos entrevistados, 52,2% citaram um evento familiar como ponto de mudança. Dentre 

os eventos de saúde, a maior frequência estava relacionada ao adoecimento com 58,5%. A 

maioria (75,4%) dos eventos de saúde relatados diz respeito aos problemas de saúde que afetam 

ao próprio idoso. Observou-se que os pontos de mudança citados, maioria (80,0%) foram 

considerados negativos e apenas 20% citam como positivos. A relação entre as categorias 

definidas como eventos de saúde e o tipo de interferência no percurso de vida mostrou-se 

estatisticamente significativo (p=0.002). Conclusão: observou-se que o conhecimento por parte 

dos idosos dos pontos de mudanças ao longo do percurso de vida e os eventos de saúde mais 

citados podem indicar informações importantes para os profissionais proporem ações e práticas 

de saúde singulares no atendimento de idosos considerando suas necessidades na trajetória de 

vida. 

Descritores em português: Envelhecimento, Eventos de Saúde, Acontecimentos que mudam a 

vida. 

Descritores em inglês: Aging, Health, Life change events 

Descritores em espanhol: Envejecimiento, Salud, Acontecimientos que cambian la vida 

 

Introdução 

As rupturas e as descontinuidades no percurso de vida são evidenciadas a partir dos 

conceitos de transição e evento. Estes podem ser classificados de maneiras diferentes, de acordo 

com o tipo de alteração ou segundo a percepção dos idosos e seus impactos se positivo ou 
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negativo, previsível ou imprevisível, reversível ou irreversível, entre outros. A maneira de 

percebê-los, de vivê-los e as suas consequências dependem do tipo de mudança e das 

características dos indivíduos que os vivenciam, assim como, do momento da vida e do contexto 

em que ocorrem1,2. 

Alguns eventos ou transições são particularmente críticos e podem alterar ou modificar 

drasticamente a trajetória de vida. Na literatura em Inglês eles são identificados como turning 

points, ou seja, momentos em que a vida muda de direção de forma significativa e sustentável3,4. 

Importante destacar, que não há no português brasileiro uma tradução específica para este termo 

podendo ser descrito como uma guinada, um ponto de viragem ou como aqui adotado ponto de 

mudança no percurso de vida.  

Transições, eventos e pontos de mudança podem ser definidos de maneira objetiva, 

visão de um observador externo, ou de maneira subjetiva, visão dos próprios indivíduos, 

portanto, o que constitui uma mudança para o observador não é necessariamente vivido como 

tal pelo indivíduo (e vice-versa). 

Na literartura internacional, encontram-se já muitos trabalhos com os pontos de 

mudança do ponto de vista subjetivo, como às comparações internacionais entre países da 

Europa (Bélgica, Itália e Suíça) e países sulamericanos (Argentina, Chile e México)1, tendo 

como resultado os eventos que são verdadeiros pontos de mudança no percurso de vida e outros 

são marcos das fases de vida. Ou estudos que focaram os idosos como sujeitos, onde a esfera 

familiar e afetiva são as mais citadas, entrtanto, não existem grandes diferenças a nível 

internacional quanto os principais pontos de mudanças e as esferas por eles afetadas5. No Brasil 

ainda não existem estudos focados em pontos de mudanças, mas existem estudos que falam de 

eventos de vida estressantes6, diferindo de alguns estudos americanos, nos quais os eventos 

estressantes são também pontos de mudanças na vida dos sujeitos4. Não importa se são pontos 

de viradas ou eventos da vida estressantes, são poucos os que tiveram os idosos5,6 sendo 

entrevistados, ainda é prioritário o foco nos adultos.  

Os dois estudos realizados no Brasil com a percepção de idosos sobre os eventos de vida 

estressante e as mudanças ocorridas recentemente, revelam que a saúde é um domínio 

importante, sendo citado com mais frequência na vida atual7 ou nos últimos anos6. 

Diante da escassa literatura no Brasil e pensando na importância de estudos desta 

natureza na compreensão de como os idosos percebem as mudanças de direções ou eventos de 

transições ao longo do percurso de vida, surgiram os seguintes questionamentos: quais são os 

eventos citados pelos idosos ao longo do percurso de vida? E dentre estes, quais são os eventos 

de saúde citados e as suas principais características? 
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Para responder a este questionamento, este estudo tem como objetivos identificar 

eventos citados por idosos como pontos de mudanças ao longo do percurso de vida e enfatizar 

os eventos de saúde e as suas características.  

Método 

O projeto Mudanças e Acontecimentos ao Longo da Vida (CEVI - Changements et 

événements au cours de la vie)a estuda sobre a percepção dos adultos de vários países sobre o  

desenrolar de suas vidas,  tomando como indicador a noção de mudança (em sua própria vida 

ou em seu ambiente social).  

A pesquisa é concebida de maneira a permitir uma comparação entre indivíduos situados 

em diversas fases da vida adulta, ou seja, em diferentes momentos do percurso de vida. O 

projeto trabalha com 5 distintos grupos etários: 20 a 24 anos (entrada na vida adulta), 35 a 39 

anos (vida profissional e familiar instaladas), 50 a 54 anos (vida profissional e familiar 

avançada), 65 a 69 anos (aposentadoria ou terceira idade) e 80 a 84 anos (velhice ou quarta 

idade)7. 

 No Brasil, foi realizado um estudo multicêntrico, transversal, tipo inquérito, em três 

cidades do Nordeste: João Pessoa/Paraíba, Natal/Rio Grande do Norte e Teresina/Piauí. Que 

teve como ponto em comum a utilização da proposta de pesquisa do projeto de pesquisa 

internacional CEVI. O questionário foi composto por quatro partes, além das informações 

sociodemográficas sobre os participantes: 1) percepção das mudanças recentes (último ano) 

vividas; 2) percepção dos eventos principais que ocasionaram mudanças no percurso de vida; 

3) percepção de acontecimentos e mudanças sociohistóricas que marcaram a vida de cada um; 

e 4) teste de associação livre de palavras (TALP). 

Os dados foram coletados entre outubro de 2010 e outubro de 2011. Para facilitar a 

coleta de dados, optou-se por uma amostragem por conveniência, estratificada segundo a idade 

e o sexo. A heterogeneidade no interior dos grupos se deu através da seleção de pessoas de 

meios sociais diferentes, mesmo não visando obter uma amostra representativa. Os idosos 

foram recrutados em Instituições de Longa Permanência, igrejas, grupos de idosos em unidades 

básicas de saúde, clube da terceira idade, professores aposentados e moradores de regiões 

economicamente favorecidas de cada cidade. Considerando as três localidades da pesquisa 

foram entrevistados 637 sujeitos, dois quais 231 são de João Pessoa, 206 de Natal e 200 de 

Teresina.  

Para este artigo foram utilizadas as informações da segunda parte do instrumento com 

o seguinte questionamento: "Se o/a senhor(a) considerar o conjunto de sua vida (percurso de 

vida), quais foram os momentos (ou acontecimentos) que marcaram uma “guinada” importante 
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em sua vida?". Ao responder este questionamento, ele tinha que responder também ao seguinte: 

"Em que esse evento marcou sua vida?", seguido do ano do evento, a idade na época, e qual foi 

o lugar do acontecimento. O entrevistado podia citar até quatro eventos. 

O estudo em questão focará apenas nas pessoas com 65 anos ou mais. Portanto, a análise 

incidirá sobre os 237 idosos, dos quais 122 (51,5%) faziam parte do grupo 65 a 69 anos e 115 

(48,5%) do grupo de 80 a 84 anos; 58,2% eram do sexo feminino e 41,8% eram do sexo 

masculino; 47,7% eram casados; 28,7% viúvos; 13,5% divorciados e 10,1% solteiros. A maioria 

54,0% tinha o ensino fundamental; 26,2% o ensino médio; e 18,1% o ensino superior (1,7% 

não informou o nível de escolaridade). Com relação à autoavaliação de saúde, 45,6% 

consideraram de muito boa a boa; 24,1% satisfatória e 30,4% como ruim ou muito ruim. 

As respostas às questões abertas foram transcritas na integral e fielmente na base de 

dados. Foi adotada a pré-codificação da pesquisa CEVI, onde cada evento corresponde a um 

código específico, os eventos citados foram reunidos em domínios de acordo com a área da 

vida afetada (família, profissão, saúde, etc.). 

Os dados foram analisados no programa Statistical Package for Social Sciences SPSS® 

para Windows® versão 22.0, submetidos a tratamento estatístico por meio de análise bivariada 

e teste de associação do qui-quadrado (2). 

O desenvolvimento do estudo seguiu os preceitos éticos disciplinados pela Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde8, aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba sob o número 261/09. 

 

Resultados 

A Tabela 1 mostra a distribuição dos eventos citados por domínio. São apresentados 

dois tipos de frequências: a porcentagem de um determinado evento dentro do conjunto de 

mudanças (coluna 3) e a porcentagem de indivíduos que citou pelo menos uma vez a mudança 

em questão (coluna 4). Observa-se que um quarto dos eventos citados (24,6%) está relacionado 

à família, e que a metade dos idosos (52,2%) citou um evento familiar. Entre eles eventos como: 

casamentos, nascimento dos filhos e divórcios.  

O segundo domínio mais citado é a morte dos entes queridos (16,6% das mudanças), 

referindo-se primordialmente aos familiares mais próximos (genitores e cônjuge). Seguem a 

saúde (13,7%); a profissão (12,2%), pincipalmente o primeiro emprego ou aposentadoria; 

espaço geográfico (9,1%), que corresponde às mudanças de cidade, casa ou entrada em uma 

instituição de longa permanência; a educação (8,0%); situação econômica (4,2%), incluindo 

compra e vende de bens materiais; "ego" (2,7%), aparece quando os idosos citam 
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envelhecimento, conquistas e maturidade; e as atividades (2,7%), representadas, entre outras, 

por lazer e participação em grupo de idosos. 

 

Tabela 1. Distribuição dos eventos citados ao longo do percurso de vida. João Pessoa/PB; 

Natal/RN; e Teresina/PI, Brasil, 2011.  

Domínios dos eventos n %* % † 

Família  117 24,6 52,2 

Mortes 79 16,6 35,3 

Saúde 65 13,7 29,0 

Profissão 58 12,2 25,9 

Espaço geográfico 43 9,1 19,2 

Educação 38 8,0 17,0 

Economia 20 4,2 8,9 

Ego 13 2,7 5,8 

Atividades 13 2,7 5,8 

Viagens 8 1,7 3,6 

 Amizade 4 0,8 1,8 

Exército 4 0,8 1,8 

Mau comportamento 2 0,4 0,9 

Meio ambiente 1 0,2 0,4 

Vários domínios 10 2,1 4,5 

Total 475 100.0 - 
* Distribuição percentual dos eventos 
† Porcentagem de indivíduos que citou ao menos uma vez o evento. 

 

Entre os domínios o interesse foi aprofundar-se sobre os 65 eventos de saúde. A tabela 

2 apresenta as características destas mudanças. No que se refere à categorização, os dados 

revelam maior frequência de eventos relacionados ao adoecimento (58,5% das mudanças). A 

categoria adoecimento foi construída a partir de falas como, por exemplo: [...]aparecimento do 

diabetes e hipertensão[...] (suj.396); [...]quando tive hanseníase[...] (suj.561). A maior parte dos 

eventos citados são doenças consideradas típicas do envelhecimento como a hipertensão e a 

diabetes. 

 

Tabela 2. Distribuição e frequência dos eventos de saúde citadas pelos idosos. João Pessoa/PB; 

Natal/RN; e Teresina/PI, Brasil, 2011. 

Características dos eventos 

de saúde n % 

Tipos de Eventos   

Adoecimento 38 58,5 

Hospitalização/cirurgia 13 20,0 

Acidentes 7 10,8 

Saúde mental 3 4,6 
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Os tipos de eventos como cirurgia e/ou hospitalização (20,0%), teve como base as falas: 

[...]tive vários problemas de saúde, fiz uma cirurgia no olho, na mama e na tireóide[...](suj.391); 

[...]alta do hospital, após internação que durou 28 dias (suj.211). Já os acidentes (10,8%) foram 

agregados conforme as frases: [...]cair de um primeiro andar e quebrei as duas 

pernas[...](suj.210) e [...]quebrei o braço e como morava sozinha fiquei com os movimentos 

limitados e mudei para o abrigo[...] (suj.369). 

Dentre os menos relatados pelos idosos estiveram saúde mental (4,6%), a qual teve 

como exemplos: [...]tive depressão, uma mudança horrível na minha vida[...](suj. 632) e 

[...]filhos com deficiência mental desde criança[...](suj. 635); declínio gradual da saúde (4,6%), 

foi citado como exemplo:[...]problemas com as articulações[...](suj.364), [...] aparecimento de 

varizes na perna impossibilitando de andar, fiquei dependente [...]esquecimento[...](suj.378). E 

a última categoria Outros, foi formada pela fala: [...]plano de saúde[...](suj.366). (Tabela 2) 

Dentre os resultados foram encontradas menções de problemas de saúde com os 

familiares, entretanto, a maioria (75,4%) deles diz respeito a problemas de saúde que afetam ao 

próprio idoso. Entre os membros da família são mencionados especialmente os filhos: [...]filhos 

com deficiência mental desde criança [...](suj.635); os netos: [...]meu outro neto que sofreu um 

acidente de carro[...] (suj. 636); os genitores:[...] a doença da minha mãe (câncer) que me 

obrigou a cuidar dela até a morte[...] (suj. 419); conjungê: [...]a doença do esposo[...](suj. 422); 

e os irmãos: [...]Alzheimer na família, porque tive que cuidar da minha irmã[...](suj.365).  

Os eventos também podem ser classificados de acordo com o tipo de interferência no 

percurso de vida, podendo essa ser positiva ou negativa, para essa distinção foi levada em 

consideração a descrição do evento e a sua correspondente justificativa. Observou-se que dentre 

Declínio gradual da saúde 3 4,6 

Outros 1 1,5 

Sujeito dos eventos   

Si próprio 49 75,4 

Outros 16 24,6 

Significados   

Positivo 13 20,0 

Negativo 52 80,0 

Consequência do evento   

Mudança geral de vida 31 47,7 

Mudança específica 34 52,3 

Total 65 100 
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os pontos de mudança citados, a maioria (80,0%) foi do tipo negativo e apenas 20% deles 

positivos. Exemplo de um dos poucos positivos: [...]vitória da cirurgia[...](suj. 385).  

Assim como a interferência, a consequência causada pelo evento citado como sendo 

uma mudança geral ou específica na vida do idoso, também foi classificada pelos 

pesquisadores. Um pouco mais da metade dos eventos de saúde (52,3%) causaram mudanças 

especificas no percurso de vida dos idosos, como na fala: [...]transplante de córnea... voltei a 

enxergar de um olho[...] (suj.213). As 47,7% restantes são mudanças do tipo geral, exemplo: 

[...]aplicação da quimioterapia... mudança total da vida[...] (suj.367). Nota-se que não é o evento 

em si que causa a mudança no percurso de vida, mas a consequência dele. (Tabela 2) 

Ao se analisar a correlação existente entre as diferentes características dos eventos de 

saúde, apenas a relação entre a categoria e o tipo de interferência no percurso de vida mostrou-

se estatisticamente significativo (p=0.002). Destaque para a categoria cirurgia e hospitalização 

que apresentou 61,5% dos eventos como sendo positivos. Embora a submissão a uma cirurgia 

ou uma hospitalização por problemas de saúde não seja algo visto como positivo, mas o 

resultado quando favorável, sim.  (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Relação entre tipos de eventos de saúde e os significados. João Pessoa/PB; Natal/RN; 

Teresina/PI, Brasil, 2011. 

 

 

Significados  

Tipos de Eventos* 

Total 
p ADO ACI C/H SM/D DGS OTS 

n % n % n % n % n % n % n % 

Negativo 33 86,8 7 100 5 38,5 3 100 3 100 1 100 52 80,0 

0.002 Positivo  5 13,2 0 0 8 61,5 0 0 0 0 0 0 13 20,0 

Total 38 100 7 100 13 100 3 100 3 100 1 100 65 100 

*Legenda: ADO = adoecimento; ACI = acidente; C/H = cirurgia/hospitalização; SM/D = saúde mental/depressão; 

DGS = declínio gradual de saúde e OTS = outros. 

 

A probabilidade de citar um ponto de mudança de saúde varia de acordo com as 

características dos idosos? A Tabela 4 mostra que existem diferenças significativas por nível de 

escolaridade (p=0.033) e autoavaliação da saúde (p<0.001). As pessoas com baixa escolaridade 

são mais propensas a mencionar um evento de saúde (25,8%) que as pessoas com ensino técnico 

ou superior (12,5%). Aqueles que classificam sua saúde como ruim ou muito ruim citam muito 

mais um evento de saúde (40,3% contra 16,4%). Por contras, não existem diferenças de acordo 

com o sexo, o estado civil ou a faixa etária (apesar dos idosos entre 80-84 anos que têm uma 

tendência a falar mais eventos de saúde). (Tabela 4) 

 

Tabela 4. Relação entre as características dos indivíduos e a citação de pelo menos um evento 

de saúde. João Pessoa/PB; Natal/RN; Teresina/PI, Brasil, 2011. 
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Características 

Cita um evento de saúde 
Total  

p 
Não Sim 

n % n % n % 

Faixa etária 

65-69 anos  97 53,6 25 44,6 122 51,5 
0.154 

80-84 anos  84 46,4 31 55,4 115 48,5 

Sexo 

Feminino 105 58,0 33 58,9 138 58,0 
0.515 

Masculino 76 42,0 23 41,1 99 42,0 

Estado Civil 

Solteiro 18 9,9 6 10,7 24 10,1 

 

0.994 

Casado 86 47,5 27 48,2 113 47,7 

Divorciado 25 13,8 7 12,5 32 13,5 

Viúvo 52 28,7 16 28,6 68 28,7 

Autoavaliação de saúde 

Muito bom a bom 90 49,7 18 32,1 108 24,1 
 

0.000 
Satisfatório 48 26,5 9 16,1 57 100.0 

Muito ruim a ruim 43 23,8 29 51,8 72 100.0 

Nível educacional 

Básico 137 75,5 48 88,9 185 79,4 
0.033 

Técnico e Superior 42 23,5 6 11,1 48 20,6 

 

Discussão 

O estudo se propôs a conhecer os eventos como pontos de mudança no percurso de vida 

de idosos em três cidades do Nordeste brasileiro. Os resultados revelaram que a família aparece 

em primeiro lugar abrangendo os principais pontos de mudança durante o percurso de vida do 

indivíduo. Esses achados são semelhantes aos encontrados quando o mesmo estudo foi 

realizado em vários países da Europa (Bélgica, Itália, Suíça) e América Latina (Argentina, 

Chile, México).1 

Entre os idosos de 65 a 69 anos dos países Suíça, Argentina e México os principais 

domínios de pontos de mudança em comum foram família e mortes; a diferença que na suíça e 

na Argentina aparece em terceiro a profissão e no México, o espaço geográfico.  Já entre os de 

80 a 84 anos na Argentina e na Suíça mantiveram o mesmo grau de importância para os 

domínios família, mortes e profissão; diferindo do México, onde morte aparece em primeiro, 

seguido de família e da saúde9. Os resultados do México se aproximam aos encontrados no 

Brasil, pois a saúde aparece entre os três domínios mais importantes.  

Essas diferenças entre os principais domínios para cada um dos países podem ser 

explicadas pelo estado de bem-estar social, o nível socioeconômico e o contexto social em que 

esses idosos estão inseridos10,11. Assim como a visão de cada indivíduo têm sobre o que seria 

um evento capaz de modificar a própria trajetória de vida.   
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A família é considerada o principal sistema de suporte do idoso, mesmo com tantas 

dificuldades vivenciadas pelos atuais modelos de família, pois o idoso já não ocupa mais o seu 

papel de cuidador, e sim de ser cuidado; ele ainda tem que lidar com a perda dos familiares e 

de outras pessoas próximas, este evento gera uma sobrecarga emocional e capaz de afetar 

diretamente a vida do idoso, principalmente se ele estiver ligado a algum descendente6,12. 

Importante destacar que no estudo, também são citados os eventos relacionados a momentos 

como nascimento dos netos ou dos filhos, e o matrimonio.   

De acordo com Lalive D’Epinay e Cavalli13 a saúde aparece como um ponto de mudança 

devido às doenças crônicas ser um marco de reviravolta no percurso de vida do indivíduo, 

principalmente durante o envelhecimento. Os adoecimentos geram novas situações e novas 

adaptações no cotidiano do idoso. Embora algumas doenças crônicas surjam antes dos 60 anos, 

elas são mais vinculadas aos idosos, do que a adultos ou jovens.  

Quando se considera apenas as mudanças ocorridas na vida de idosos no ano anterior à 

pesquisa, constatou-se que 30,0% relataram ser a saúde a principal mudança em seu percurso 

de vida no último ano, sendo esta categoria de resposta mais significativa entre os idosos de 80 

a 84 anos (37,7%)7. Esses resultados auxiliam compreender que para os idosos brasileiros a 

saúde é um domínio importante e deve ser valorizado durante o envelhecimento. 

Ao serem elencados os eventos ligados a saúde, o adoecimento aparece como o mais 

citado entre os demais e tendo como sujeito o próprio idoso. Ser acometido por uma doença é 

algo negativo e gera mudanças gerais ou específicas no percurso de vida do indivíduo. Para 

alguns estudos as doenças são eventos estressores e quando afetam um ente muito próximo, 

tornam-se motivo de sobrecarga e geram sentimentos como frustação e desamparo6. 

É frequente os idosos mencionarem como ponto de mudança os eventos envolvendo 

família, saúde, relações interpessoais, mortes, financeiros e os relacionados com o trabalho. 

Sendo estes eventos os mais propensos a afetar diretamente o estado de saúde do idoso ou 

auxilia nas estratégias de enfrentamento para o adoecimento14.  

Os eventos de saúde não estão exclusivamente ligados aos idosos, embora a maioria 

relatasse seus próprios problemas de saúde, mas também foram relacionados aos seus familiares 

próximos como, por exemplo: esposa(o), neta(o), filha(o) ou irmão.  

Não é difícil explicar a visão negativa envolvendo o envelhecimento, pois estudos 

afirmam que a idade avançada apresenta maior probabilidade no aparecimento de problemas 

físicos e de saúde, de dores, de problemas osteomusculares, depressão e outros, os quais geram 

indisposição, pouca energia e fadiga entre os idosos, levando ao comprometimento das 

condições de saúde do idoso15. 
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Com relação aos problemas de saúde que afetam de maneira negativa a vida do idoso, 

observou-se que eventos como hospitalização e cirurgia apresentaram uma valoração positiva, 

pois a recuperação da saúde tem um significado positivo citado por ser considerada uma nova 

oportunidade de encarar a vida. O que se percebe é: quanto mais avançada à idade, maior a 

probabilidade de aparecimento de doenças ou o agravamento das já pré-existentes5. 

Proporcionalmente ao número de mulheres foram às citações de problemas de saúde e 

isso não representou ser significante estatisticamente, embora estudos brasileiros comprovem 

que as mulheres mais idosas possuem uma maior insatisfação com a própria saúde16-18.  

A autoavaliação de saúde serve como um indicador do estado atual de saúde da pessoa 

idosa. Embora os idosos apresentem como boa a sua autoavaliação, quando comparada com 

citar ou não um evento de saúde, são os que apresentam uma percepção negativa que mais 

citaram problemas de saúde. Estudos afirmam que essa visão negativa da própria saúde aumenta 

o risco de mortalidade entre os idosos, pois ela interfere na satisfação com a vida e no bem estar 

subjetivo17,18. 

O nível educacional também apresentou uma significância estatística reforçando estudos 

brasileiros, no qual o níveis de escolaridade estão diretamente relacionados a percepção que o 

individuo tem sobre a sua saúde, interferindo de certo modo na adesão a tratamentos e 

prevenção da saúde17,18.  

Relembrar quais foram os eventos ocorridos ao longo do percurso de vida é uma forma 

de estimular o idoso a utilizar sua memória, a buscar em pontos de mudanças respostas para 

situações atuais. Quando estimulado o exercício da memória, o indivíduo tem a oportunidade 

de reviver eventos que tiveram maior significado em sua vida, lembranças estas, que podem vir 

carregadas de prazeres e felicidades19. É neste momento que o indivíduo se sente confortável 

para expor seus problemas ao profissional de saúde. 

É nesta conversa que os profissionais da saúde e de enfermagem reconhecem de que 

forma os acontecimentos, os eventos de transição e os pontos de mudanças ocorridos ao longo 

do percurso de vida expressam o processo de envelhecimento e de reconstrução que cada idoso 

passou na vida. Como interferiu a vida ou não este acontecimento vai estar de acordo com a 

dimensão na qual ele afetou e o tipo de mudança que ele causou.  

Os eventos de saúde são significativos ao longo do percurso de vida, embora no estudo 

em questão fossem citados poucos, devido não ser considerado apenas um intervalo do percurso 

de vida, mas todo ele. O fato é que durante o percurso de vida não existem apenas os pontos de 

mudanças ligados ao universo do envelhecimento, como também os característicos das 

transições entre as diferentes etapas da vida.  



56 

 

 

 

Conclusão 

Este estudo procurou identificar eventos citados por idosos como pontos de mudanças 

ao longo do percurso de vida e enfatizar os eventos de saúde e as suas características. Foram 

encontrados não apenas pontos de mudanças, mas eventos que fazem parte da transição de uma 

etapa a outra do percurso de vida. Os resultados mostraram que esses eventos entre os dois 

grupos de idosos de três cidades nordestinas, estão principalmente relacionados à família, morte 

e saúde. Embora não tenha sido objetivo deste estudo, vale ressaltar que tais resultados não 

apresentaram grandes diferenças com outros países em que o questionário padrão do CEVI foi 

aplicado. Dentre os países da América Latina, o México foi o país a apresentar resultados mais 

próximos ao do Brasil.  

Quanto às características dos eventos, os resultados mostraram que há relações 

significativas entre a autoavalição de saúde e o nível educacional dos idosos. Chamando aqui 

atenção para aqueles que têm uma saúde relatada como ruim relatar mais acontecimentos de 

saúde como eventos do percurso de vida.  

No Brasil este é o primeiro estudo do gênero, portanto, os resultados servem para a 

compreensão pelos profissionais de saúde de como o percurso de vida e os pontos de mudanças 

ou eventos de transição que afetam o cotidiano ou o processo saúde-doença dos idosos, de certa 

forma podendo interferir nas estratégias de enfrentamento de situações previstas ou não durante 

o envelhecimento humano. 

Ao ver resultados expressivos com relação à saúde, aponta-se a necessidade de 

realização de mais estudos nesta área com intuito de aprofundar as questões por esta pesquisa 

abordada, principalmente no que diz respeito aos pontos de mudanças no percurso de vida 

destes sujeitos, os quais podem interferir de forma significativa na percepção que os idosos têm 

a respeito da sua condição de saúde, a qual necessita de políticas de prevenção e atenção à saúde 

adequada às suas peculiaridades. 

Assim como no estudo anterior, as limitações da amostra e a seleção por conveniência 

não comprometeram os resultados, mas para permitir generalização das informações serão 

necessários estudos com uma amostragem significativa por região. No que tange as diferenças 

significativas entre as três capitais nordestinas não foram identificadas através das variáveis 

utilizadas. As comparações mais aprofundadas não ocorrem devido a escassez de literatura na 

área. 
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4.3 Artigo3 – Defesa de Tese 

 

IDOSO E VELHO NO OLHAR DE PESSOAS EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS: 

um estudo de representações sociais. 

Luípa Michele Silva1, Antonia Oliveira Silva2 

 

Resumo  

O presente estudo objetivou apreender as representações sociais sobre idoso e velho em 

diferentes faixas etárias. Tratou-se de um estudo exploratório em uma abordagem qualitativa, 

utilizando-se o aporte teórico da Teoria das Representações Sociais. Foram realizados dois 

estudos na cidade de João Pessoa/PB, um em 2011 e o outro em 2014, contando com uma 

amostra de 400 pessoas, distribuída em cinco faixas etárias: 20-24 anos, 35-39 anos, 50-54 anos, 

65-69 anos e 80 a 84 anos. A coleta dos dados foi utilizada a partir de um Teste de Associação 

Livre de Palavras, com os termos indutores: idoso e velho. Os resultados foram processados 

com o auxilio do software Iramuteq. Para os participantes o idoso é uma pessoa experiente que 

precisa respeito e atenção. O velho em que os participantes é uma pessoa cansada que precisa 

de paciência e descanso. Com base nos resultados, observou-se que os estímulos idoso e velho 

foram associados aspectos com conteúdos positivos e negativos. Os conteúdos identificados 

viabilizarão propor ações educativas e de saúde capazes de fundamentarem as politicas de saúde 

para pessoa idosa.  

Descritores em português: Velho; Idoso; Saúde; Enfermagem. 

Descritores em inglês: Aging; Health; Nursing.  

Descritores em espanhol: Envejecimiento; Salud; Enfermería.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas ultimas décadas o envelhecimento humano é uma temática vinculada a vários 

estudos por envolver áreas como saúde, economia, politica e social. No Brasil, a transição 

demográfica é um processo que vem ocorrendo em um ritmo acelerado, sem que haja para a 

sociedade e o governo uma preparação adequada, gerando dificuldades para adaptação dos 

sistemas sociais e as necessidades da pessoa idosa. A elevação no número de idosos tem se dado 

devido alterações de alguns indicadores de saúde, especialmente da queda da fecundidade, da 

mortalidade e do aumento da esperança de vida(1,2). 
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Envelhecer é um fenômeno natural e processual, o qual deve ser compreendido desde o 

útero materno até o encerramento da vida. Ao nascer, o ser humano já vivência esse processo, 

e como parte da vida, irá vivenciar e encara-lo até os últimos dias da sua vida(3).  

Construções sociais e culturais acerca do envelhecimento, numa transversalidade com 

classe social, raça, diferenças de geração e cultura estabelecem diferenças de percepções sobre 

a pessoa idosa, mesmo para indivíduos e/ou grupos sociais vivendo em uma mesma sociedade 

ou em sociedades distintas. O envelhecer saudável ou como parte do processo da vida está 

relacionado, sobretudo, às estruturas de pensamentos, concepções e representações que 

determinam, entre outras ações, o abandono de idosos em instituições de longa permanência ou 

a idade de que o envelhecimento deve vir associado a doenças crônicas(4).  

O envelhecimento marcado por doenças é um fenômeno social oriundo de um conteúdo 

cognitivo, dever ser compreendido a partir do seu contexto de produção, ou seja, das formas de 

comunicação existente entre os indivíduos por meio das funções simbólicas e ideológicas, das 

quais emergem as Representações Sociais(RS)(5). 

De uma forma geral, as RS podem ser definidas como princípios organizadores das 

relações simbólicas entre os indivíduos e os grupos sociais, sendo partilhadas por diferentes 

membros de um grupo com ideias e certas crenças em comum. Elas se constroem a partir das 

relações de comunicação que podem conter pontos de referência comuns aos indivíduos ou 

grupos envoltos nesta troca simbólica(6).   

A teoria das representações sociais tem sido amplamente utilizada para explicar como e 

porque os indivíduos se diferenciam entre si nas relações existente com as representações de 

um determinado objeto, ou seja, há uma variação na tomada de decisão em cada individuo, pois 

o posicionamento é organizado de forma sistemática e de encontro com os pensamentos de cada 

um. Entretanto, as percepções e os valores que os indivíduos constroem a partir das relações 

entre os grupos sociais e as experiências partilhadas uns com os outros, faz surgir a ancoragem 

das tomadas de posições sobre outras realidades coletivas simbólicas(5-6). 

Para se conhecer os sentidos associados ao idoso e velho segundo participantes de 

diferentes grupos etário, este estudo utilizando-se da abordagem teórica das representações 

sociais e da abordagem dimensional, na tentativa de ver as representações além de um conjunto 

de eventos e processos puramente cognitivos. Tenta estabelecer relações harmônicas e 

igualitárias entre os aspectos cognitivos e o afetivo das representações sobre o idoso. A dupla 

oposição “idoso-doença” e “envelhecimento saudável”, que se organiza na representação, 

dando sentido à doença e a finitude da vida, podem ser apreendidos através do discurso dos 

próprios idosos. Por meio deste discurso relativo ao envelhecimento como período da vida 
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cercado de doenças, tem-se acesso à imagem da sociedade, de suas “imposições”, tais como o 

indivíduo as vive. Englobada nesta imagem, o envelhecimento e tudo aquilo que em torno dele 

é pleno de significado.  

Portanto, o presente estudo tem o objetivo de analisar as representações sociais sobre 

idoso e velho, construídas por pessoas de diferentes grupos etários.  

 

MÉTODO 

Estudo longitudinal de abordagem qualitativa subsidiado na teoria das representações 

sociais, realizado na cidade de João Pessoa/Paraíba, em dois momentos: estudo número um 

realizado em 2011, com 200 participantes; estudo número dois, realizado em 2014 com 200 

entrevistados, de ambos os sexos a partir de uma amostra por conveniência, distribuída de forma 

igualitária, entre cinco faixas etárias: 20-24 anos, 35-39 anos, 50-54 anos, 65-69 anos e de 80-

84 anos, composta cada uma destas faixas por 40 participantes.  

Para coleta de dados foi utilizada a Técnica da Associação Livre de Palavras, com os 

termos indutores: “idoso” e “velho” que permite colocar em evidência, universos semânticos 

relacionados ao objeto de representação (Autor).  

O estudo um realizado em 2011 seguiu a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde7, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal da Paraíba com 

parecer de número 261/09 e FR: 294027. E o estudo dois realizado em 2014, foi aprovado pela 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)8 sobre o número da CAAE: 

38177814.3.0000.5188 e parecer de número: 1.047.312. Todos os participantes dos estudos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias.  

Após coleta, os dados foram organizados em um banco de dados no Open Office® 4 e 

transportá-lo para o Software Iramuteq versão 0.7 alfa 2, desenvolvido por Ratinaud(9), realizou-

se a Análise Fatorial de Correspondência (AFC), em que a representação gráfica aponta os 

vínculos entre os diferentes conteúdos representacionais, obtido das respostas evocadas pelos 

sujeitos (variáveis de opiniões), e das variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária, 

escolaridade e grupo a que pertencia)(10).  

A análise fatorial permite distinguir correlações (positivas e negativas) entre os 

diferentes grupos, sendo possível apreender graficamente a atração entre as variáveis fixas e as 

variáveis de opiniões. A interpretação dos dados realizou-se mediante a leitura gráfica dos 

sentidos associados aos termos indutores que estão distribuídos de maneira oposta sobre os dois 

fatores/eixos (F1 e F2), que no plano fatorial se encontra as palavras que mais contribuíram à 

formação de cada eixo. Esta análise permite visualizar a organização mais central do campo 
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representacional em relação aos demais elementos, deste modo, permitindo visualizar a 

organização cognitiva a respeito do objeto representado(10,11).  

Para a compreensão da análise, convencionou-se que o eixo 1 ou fator 1(F1) deve ocupar 

a posição horizontal no gráfico, enquanto o eixo 2 ou fator 2 (F2) se mantém na vertical. 

 

RESULTADOS  

A caracterização dos sujeitos se deu da seguinte forma: estudo um (2011) dos 200 

sujeitos entrevistados em 2011 53,5% são do sexo feminino; 50% casados; 55,6% referiram ter 

o ensino superior, seja ele incompleto ou completo; e para 71% o estado de saúde autorreferido 

foi considerado bom. No estudo dois (2014), 51,5% são do sexo feminino; 44% casados; 47% 

possuem ensino superior; e 61% referiram ter um bom estado de saúde. 

Os dados obtidos para o estímulo idoso, relacionado ao estudo realizado em 2011 

(estudo um), com 437 palavras, originou: 1165 ocorrências, 366 formas ativas, uma frequência 

das formas ativas >=3,81, e a média de 5,825 das formas por segmentos analisados, apontando 

quatro classes, com um aproveitamento de 75,5%; destes, apenas 151 segmentos foram 

classificados e agrupados de acordo com o significado semântico, permitindo apreender as 

representações sociais construídas pelos sujeitos para o referido estimulo.  

O segundo estudo, realizado em 2014, para o estímulo idoso a partir de 433 palavras, 

originou: 1167 ocorrências, 355 formas ativas, uma frequência das formas ativas >=3,76 e a 

média das formas por segmento de 5,835 das formas por segmentos analisados, apontando três 

classes de análise, com um aproveitamento de 62,0%; apenas 124 segmentos foram 

classificados e agrupados. 

A representação gráfica mostra como se estrutura o mapa fatorial do estímulo idoso por 

diferentes faixas etárias (figura 1), para os resultados de 2011 o fator 1 (F1), linha horizontal, 

traduzido pelas mais fortes palavras ou expressões evocadas pelos sujeitos do estudo e explicam 

39,4% de variância, valor a que foram somados os percentuais de 35,04% relativos ao fator 2 

(F2), linha vertical do gráfico, alcançando 74,44% de variância total das respostas. E os 

resultados de 2014, F1 possui 65,19% de variância, valor a que foram somados os percentuais 

de 34,81% relativos ao fator 2 (F2), linha vertical do gráfico, alcançando 100% de variância 

total das respostas, permitindo concluir que todos são estatisticamente significativos para a 

interpretação dos resultados.  
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Figura 1. Análise Fatorial de Correspondência das Representações Sociais do Estimulo “Idoso”. João Pessoa/PB; 

2011-2014. 

Estudo número um (2011), observa-se no gráfico fatorial, o campo de representação ou 

imagens, corresponde o processo de objetivação para o estimulo idoso compreende as noções 

e conceitos mais abstratos de uma realidade se concretiza.  

Com relação ao fator 1, situaram-se as opiniões mais consensuais sobre idoso elaboradas 

pelos participantes, em que se observa do lado esquerdo do gráfico (eixo fatorial negativo), um 

conjunto de modalidades, com variáveis fixas, como: idades 20 a 24 anos e 35 a 39 anos; sexo 

feminino; estado civil solteiro; e escolaridade superior incompleto e completo. Os entrevistados 

consideram o idoso uma pessoa que tem carência, precisa de respeito, cuidado e de carinho.  

Em oposição, no eixo fatorial positivo (direita) de 2011, aparece como variável fixa a 

contribuir para a construção deste campo representacional, os grupos etários de 35 a 39 anos, 

50 a 54 anos e 65 a 69 anos; sexo masculino; estado civil casado, divorciados e viúvos; com 

escolaridade fundamental, médio e nível técnico. Estes consideram o idoso uma pessoa que 

vive a melhor idade, é experiente e quer viver em paz, com a aposentadoria; refere ter dor e se 

sente cansado.  

No campo semântico do fator 2 (F2) do estudo um, superior (positivo), encontra-se os 

indivíduos, com idades entre 20 a 24 anos, 50 a 54 anos e 65 a 69 anos; solteiros e com ensino 

fundamental e superior incompleto. O idoso está associado a uma pessoa que é velho, cansado 

e que sente dor, precisando de descanso; vive da aposentadoria, é considerada uma pessoa com 

maturidade e sabedoria. 
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Em oposição, na margem inferior do eixo 2 (negativo) do estudo um, verifica-se que as 

pessoas de 35 a 39 anos e de 65 a 69 anos; do sexo feminino; solteiros, divorciados e viúvos; 

com ensino médio e superior completo, associaram o idoso a melhor idade, experiente, 

fragilidade, carência de  respeito, carinho e cuidado. 

Estudo número dois (2014), com relação ao fator um, o lado esquerdo do gráfico (eixo 

fatorial negativo) para o estimulo “idoso”, nos grupos etários: 20 a 24 anos e 35 a 39 anos; do 

sexo feminino; estado civil divorciado; e pessoas sem escolaridade, com ensino médio, técnico 

e superior incompleto; associaram o idoso a uma pessoa com sabedoria, conhecimento e 

experiência, sofre com a carência de carinho, amor, atenção e paciência. 

No lado direito (eixo positivo), o idoso foi representado pelas faixas etárias 35 a 39 anos, 

50 a 54 anos e 65 a 69 anos; sexo masculino; estado civil casado, divorciado e viúvo; com baixa 

escolaridade fundamental, médio e técnico; como um indivíduo de idade, velho, dependente de 

aposentadoria e portador de doença. 

O F2 do segundo estudo, margem superior do gráfico (positivo) foi construído pelos 

grupos etários 20 a 24 anos, 35 a 39 anos e 65 a 69 anos; sexo feminino; solteiros, casados e 

viúvos; sem escolaridade, ensino médio e superior completo, que representam o idoso como 

uma pessoa com conhecimento, sabedoria e respeito. 

A margem inferior foi construída por adultos (50 a 54 anos) e idosos mais velhos (80 a 

84 anos), do sexo masculino, solteiros e divorciados, com nível técnico e superior incompleto, 

associaram o idoso a pessoa de idade, velho e doença, que necessitam de carinho, paciência e 

atenção. 

A partir da distribuição das palavras evocadas no plano fatorial de correspondência, 

pode-se observar que o estímulo “idoso”, tanto no estudo um (2011), quanto no estudo dois 

(2014) foi associado a imagens positivas e negativas, sendo as negativas as mais prevalentes 

em ambos os eixos. (Quadro 1). 

IDOSO 2011 IDOSO 2014 

F1(-) F2 (-) F1 e F2 (-) F1(-) F2 (-) F1 e F2 (-) 

Sabedoria Vida Experiência Experiência Doença Cuidado 

Doença Idade Respeito Sabedoria Vida Paciência 

Solidão Carinho Cuidado Conhecimento Idade Amor 

Maturidade Experiente Fragilidade Vivência Velho Carinho 

Carinho Viver Paciência Saudade Bom História 

Fragilidade Saúde Amor Antigo Aposentadoria Atenção 

Conhecimento Melhor Atenção Experiência Morte Conselho 

Velhice Paz Carência Respeito Avo  

Avo Alegria Responsabilidade Carência Avançada  

Vivenciar Bom Família Longevidade Saúde  

Família Longo   Desprezo  

Morte    Velhice  

F1 (+) F2 (+) F1 e F2 (+) F1 (+) F2 (+) F1 e F2 (+) 

Doença Experiência Aposentadoria Doença Sabedoria Dificuldade 
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Vida Sabedoria Velho Vida Experiência Incapacidade 

Idade Doença Dor Idade Respeito Passado 

Experiente Solidão Cansado Velho Conhecimento Esquecimento 

Viver Maturidade Descanso Bom Vivência Experiente 

Saúde Conhecimento Cansaço Aposentadoria Saudade Velhice 

Melhor Velhice Família Morte Antigo Saúde 

Paz Avo Bom Avançada Carência Desprezo 

Alegria Vivenciar Memória Avo Longevidade Avó 

Longo Morte Deus Desprezo  Morte 

 Doente Neto Saúde   

Quadro 1. Palavras em destaque dos fatores (F1 e F2) do estimulo “idoso”. João Pessoa/PB, 2011 - 2014. 

O estímulo indutor velho também gerou dois planos fatoriais. Na análise do estudo um 

(2011) 473 palavras foram analisadas, gerando 1127 ocorrências; 399 formas ativas; com 

frequência >= 3,10; uma média de 5,635 por segmento; 4 classes formadas  e um 

aproveitamento de 66,0%, onde 132 segmentos foram classificados. Já no estudo dois foram 

448 palavras analisadas; 1037 ocorrências; 373 formas ativas; uma frequência de >= 3,78 das 

formas ativas; a média das formas por segmento foi de 5,185; 4 classes formadas e o 

aproveitamento de 60,0%, onde 120 segmentos foram classificados. Conforme a figura 2. 

O mapa fatorial do estímulo velho construído por diferentes faixas etárias, figura 2, o 

F1 do primeiro estudo apresentou 35,43% de variância, que somados aos 34,76% do F2, 

resultaram em 70,19% de variância total das respostas. E os resultados do segundo estudo, 

apresentaram um F1 com uma 39,31% de variância, valor a que foram somados aos 33,19% 

percentuais relativos ao F2, alcançando 72,50% de variância total das respostas, permitindo 

concluir que todos são estatisticamente significativos para a interpretação dos resultados.  

 
Figura 2. Análise Fatorial de Correspondência das Representações Sociais do Estimulo “Velho”. João Pessoa/PB; 

2011-2014. 
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Na análise da figura 2, observam-se as imagens responsáveis pelo processo de 

objetivação sobre o velho. No fator 1 do estudo um (2011), lado esquerdo (negativo), adultos 

(35 a 39 anos) e idosos mais velhos (80 a 84 anos); de ambos os sexos; divorciados e viúvos; 

com baixa escolaridade (ensino fundamental e médio) e superior completo. Os quais 

representam o velho como vida, respeito e saúde, e apesar de ter experiência e sabedoria sofre 

com o preconceito.  

Em oposição, no eixo fatorial positivo (direita), as variáveis fixas são os grupos etários 

de 20 a 24 anos e 50 a 54 anos com ensino superior incompleto. A representação do velho é de 

alguém feio, acabado, usado e antigo.  

No campo semântico do fator 2 (F2), superior (positivo), verifica-se pessoas com idades 

de 50 a 54 anos e 80 a 84 anos; sexo masculino; casado e viúvos, e com ensino fundamental. O 

velho é uma pessoa que teve saúde e respeito, mas quando idoso vive na dependência, com 

doença e tristeza.  Em oposição, na margem inferior do eixo 2 (negativo), indivíduos de 20 a 

24 anos, 35 a 39 anos e de 65 a 69 anos; solteiros e divorciados; com ensino fundamental médio 

e superior, relacionaram o velho a experiência, preconceito, sabedoria, usado, antigo e feio.  

No estudo dois (2014), do lado esquerdo (negativo) do fator um, estão indivíduos com 

idades 20 a 24 anos e 35 a 39 anos; sexo feminino; estado civil solteiro e divorciado; e 

escolaridade ensino fundamental, técnico, e superior incompleto e completo. Para estas pessoas, 

a imagem do velho é de um indivíduo cansado, perto da morte, em situação de fragilidade, pois 

falta cuidado, respeito e saúde. Em oposição, do lado direito (positivo), as imagens foram de 

indivíduos com 35 a 39 anos, 50 a 54 anos e 65 a 69 anos; sexo feminino; estado civil casado e 

viúvo; sem escolaridade e com ensino fundamental. Nas quais, velho é uma coisa, um ninguém 

de idade, usado e antigo. 

Já o F2 do segundo estudo (2014), parte superior (positivo) possui os grupos etários 20 

a 24 anos, 35 a 39 anos e 65 a 69 anos; do sexo masculino; com nível técnico e superior 

incompleto, que representam o velho como acabado, usado e antigo. E na parte inferior 

(negativo), o sexo feminino, com idades de 50 a 54 anos e de 80 a 84 anos; viúvas; sem 

escolaridade, com baixa escolaridade (ensino fundamental e médio) e superior incompleto, 

associaram o velho à idade, doença, falta de cuidado, morte, aposentado e coisa. 

A partir da distribuição das palavras evocadas no plano fatorial de correspondência, 

pode-se observar que o estímulo “velho” nos dois anos foi associado a aspectos com imagens 

predominantemente negativas. Podendo ser observada de maneira mais expressiva a partir do 

quadro 2. 
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Velho 2011 Velho 2014 

F1(-) F2 (-) F1 e F2 (-) F1(-) F2 (-) F1 e F2 (-) 

Dependência Antigo Experiência Gasto Inútil Viver 

Doença Usado Preconceito Recordação Uso Experiência 

Tristeza Acabado Sabedoria Hospital Utilidade Cansado 

Solidão Feio Vivenciar Cansaço Querer Aposentado 

Morte Cansado Discriminação Desrespeito Velho Morte 

Sofrimento Passado Desrespeito  Idade Doença 

Remédios Uso Responsabilidade  Coisa Experiente 

Final Serventia Conhecimento  Ninguém Saúde 

Abandono Impaciente Depressão  Desprezo Tristeza 

Dor Gasto Exclusão  Objeto Respeito 

Dependente Maturidade Atenção  Família Fragilidade 

Carência Chato Fragilidade  Vida Falta 

Vida Prestar Cuidado   Pai 

Respeito Lixo Esquecimento   Medo 

Saúde Esperança    Cuidado 

Viver Ultrapassar    Solidao 

Idade     Histórias 

Cansaço      

Coisa      

Lembranças      

F1 (+) F2 (+) F1 e F2 (+) F1 (+) F2 (+) F1 e F2 (+) 

Antigo Dependência Lixo Acabado Viver Inútil 

Usado Doença Prestar Usado Experiência Uso 

Acabado Tristeza Idoso Esquecido Cansado Utilidade 

Feio Solidão Ruim Imprestável Aposentado Querer 

Cansado Morte Remediar Antigo Morte Velho 

Passado Sofrimento  Passado Doença Idade 

Uso Remédios  Arcaico Experiente Coisa 

Serventia Final  Passar Saúde Ninguém 

Impaciente Abandono  Abandono Tristeza Desprezo 

Gasto Dor  Idoso Respeito Objeto 

Esperança Dependente  Fraco Fragilidade Família 

Chato Carência   Falta Vida 

Prestar Vida   Pai Aposentado 

Ultrapassar Respeito   Medo Experiente 

 Saúde   Cuidado  

 Viver   Solidao  

 Idade   Histórias  

 Ruim     

 Coisa     

 Lembranças     

 Cansaço     

Quadro 2. Palavras em destaque dos fatores (F1 e F2) do estimulo “Velho”. João Pessoa/PB, 2011 - 2014. 

Foi possível observar que tanto no estudo um quanto no estudo dois o idoso foi 

associado à pessoa que possui experiência, conhecimento e vive da sua aposentadoria, mas que 

precisa de atenção, carinho e amor, pois lhe falta respeito, é vítima de preconceito e possui 

doenças. E o velho é uma pessoa feia, usada, arcaica e antiga. Percebe-se que as representações 

dos dois estímulos estão relacionadas aos estereótipos criados pela sociedade moderna. 

 

DISCUSSÃO 

O envelhecimento é parte de uma construção social, na qual os idosos são considerados 

experientes e sábios pela sociedade em geral, entretanto, a modernidade valoriza o novo, o 
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avanço da tecnologia, a transitoriedade e o presente, fazendo com que os idosos acabem por 

serem esquecido e desvalorizado12.  

É durante o processo de envelhecer que o corpo sofre com os declínios físicos e sociais; 

o que relaciona o envelhecimento ao adoecimento, processo composto por várias fases, 

existindo em cada fase vantagens e desvantagens, levando a estigmatização e a marginalização, 

como resultado desta abordagem sobre o que é ser idoso13. A realidade dos idosos é ver a 

sociedade reduzir seus papéis, a perda dos vínculos da vida social, a transição da independência 

para dependência e a institucionalização. 

Cada fase da vida é marcada por normas e pelo funcionamento da sociedade que indicam 

para determinadas concepções sociais do envelhecimento e adoção dos valores vigentes, que 

dão origem a determinadas políticas para os indivíduos idosos e para outros que pertencem a 

outras categorias sociais. O meio social influencia as representações sociais, pois estas são 

formadas e compartilhadas entre os indivíduos, sendo todos colaboradores ativos na construção 

deste conhecimento12.  

Na sociedade capitalista a terceira idade é algo prejudicial para os interesses capitalistas, 

pois neste tipo de sociedade o fim da vida, esta ligado à imagem da velhice, as pessoas acabam 

se afastando do idoso, buscando assim afastar também a velhice e a morte, como se isso fosse 

possível. Esse afastamento pode gerar o abandono e reclusão do velho, seja em sua própria 

residência, seja em instituições hospitalares ou asilares14. 

Outros estudos também chamam atenção para a necessidade que o idoso tem de ser 

respeitado e merecem serem tratados com dignidade e respeito, pois após longos anos vividos 

eles adquiriram a sabedoria e o conhecimento. Esta imagem negativa do processo de 

envelhecimento assemelha-se a representação do idoso e do velho encontradas por outros 

estudos15,16. 

No contexto social tornam-se evidentes de modo intenso as alterações de papéis e 

funções dos grupos etários, ou seja, o idoso e o velho são caracterizados por uma progressiva 

redefinição de identidade e do papel de cidadão, diante dos impactos negativos ocasionado pela 

má qualidade de vida a qual muitos idosos estão sujeitos. Estudos comprovam que o contexto 

social no qual as pessoas e os grupos estão inseridos, há estabelecimento da comunicação entre 

eles e a sociedade, e os conteúdos apreendidos são resultado da bagagem cultural, dos valores 

e das ideologias ligadas aos seus posicionamentos ou participações sociais, representando as 

diferentes maneiras pelas quais o social intervém no processo psicológico, definindo o processo 

de construção da realidade, isto é, as representações sociais17,18. 
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Semelhante ao encontrado como imagem negativa, outro estudo também aponta que as 

representações negativas do envelhecer estão relacionadas pelo temor à dependência, à perda 

de dignidade, à solidão e ao sofrimento, que podem anteceder a morte. Atente-se para o fato de 

que a velhice significa o próprio direito que cada ser humano tem de viver muito, mas, 

certamente, viver com dignidade e qualidade de vida18.  

Os entrevistados têm diferentes olhares sobre ser idoso e o velho, por envolver questões 

psicológicas, econômicas, crenças religiosas e sociais, relacionadas à aceitação. Essa 

significação negativa de si é, de acordo com outro estudo16, resulta da exclusão social a qual o 

idoso esta sujeita. Num mundo moderno não se há uma valorização do ser idoso. 

As representações negativas também são permeadas pela solidão e as perdas ocorridas 

durante o envelhecimento. A solidão para eles está associada à tristeza, abandono familiar e 

saudade.  O fato destas pessoas se sentirem sozinhas, as faz se fecharem para o mundo e não se 

relacionarem satisfatoriamente com a sociedade em seu em torno, isso gera no individuo uma 

rejeição a vida e ao desenvolvimento muitas vezes da depressão15.  

A solidão é tida como obrigatória, pois a idade avançada é sinônimo de que o individuo 

não serve mais para nada e dá trabalho, podendo ser excluído socialmente sem ônus para a 

sociedade. Ao serem abandonados seja dentro das suas próprias casas ou nas instituições de 

longa permanência pelas famílias, eles se revoltam com esta situação e entram na fase de 

negação da vida e de si próprio. Há um vazio nestas pessoas por não terem mais os familiares 

que eles amam, como, filhos e conjugue por perto14,15. 

Envelhecer foi representado como algo negativo, uma consequência da velhice, a qual 

todos estão sujeitos, mas devido à exclusão familiar, social e os novos papéis desempenhados. 

Acaba que as perdas também são relatadas como motivo para essa visão negativista desta fase 

da vida, este momento é vivenciado de triste e com pensamentos voltados para a finitude da 

vida19. 

E as visões diferentes, que os indivíduos apresentaram sobre o idoso, também podem 

ser explicadas pelo estado de bem-estar social, o nível socioeconômico e o contexto social em 

que os sujeitos estão inseridos20. Assim como a visão de cada indivíduo têm sobre o velho.   

Desta forma, é notório que o envelhecimento tem consequências num contexto mais 

privado, como no núcleo familiar, que está a ser objeto de mudanças significativas que 

evidentemente se refletirão no modelo mais tradicional da prestação de cuidados a população 

idosa. 

Esse estudo levou a repensar os valores humanos no que diz respeito às desigualdades 

e banalização dos valores familiares. Enquanto trabalho da área da saúde, aprende-se a enxergar 
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o idoso como sujeito detentor de características individuais e não um objeto passivo de caridade 

e assistencialismo. 

 

CONCLUSÃO 

Procurou-se analisar as representações sociais sobre idoso e velho, construídas por 

pessoas de diferentes grupos etários. Os sentidos associados aos indutores idoso e velho para os 

diferentes grupos etários podem se constituir em uma importante ferramenta na implementação 

de políticas e estratégias que visem a um melhoramento a qualidade de vida da pessoa idosa. 

Essa compreensão é importante na tentativa de descobrir possíveis caminhos para 

estimular modificações das representações sociais de um grupo, por se entender que estas 

podem constituir um obstáculo para o desenvolvimento de práticas sociais alternativas às 

vigentes. 

 A utilização da teoria das representações sociais pelos profissionais da saúde justifica-

se para se conhecer o que pensam os idosos sobre idoso e velho capaz de subsidiar nas práticas 

para pessoa idosa. 

Nesse contexto, as representações sociais no campo da saúde é a forma moderna de 

repensar a atenção a saúde dentro de um espaço que focalize as mudanças sociais ocorridas em 

virtude das relações inter e intragrupais, estruturadas dialeticamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo se propôs analisar as mudanças e acontecimentos de saúde de colaboradores 

de diferentes grupos etários de idosos e identificar as representações sociais sobre «velho» e 

«idoso» nas diferentes faixas etárias a partir das mudanças recentes (último ano) vividas dos 

eventos de saúde e suas principais características. 

Os resultados mostraram que as mudanças encontradas entre os dois grupos de idosos, 

de três cidades nordestinas, convergiram em ambas as faixas etárias, quanto às alterações nas 

condições de saúde determinadas pelo envelhecimento, com maior expressividade entre os 

idosos de 80 a 84 anos.  

Quanto ao segundo objetivo, foram encontrados não apenas pontos de mudanças, mas 

eventos que fazem parte da transição de uma etapa a outra do percurso de vida. Os resultados 

mostraram que esses eventos entre os dois grupos de idosos de três cidades nordestinas, estão 

principalmente relacionados à família, morte e saúde. Quanto às características dos eventos, os 

resultados mostraram que há relações significativas entre a autoavalição de saúde e o nível 

educacional dos idosos. Chamando aqui atenção para aqueles que têm uma saúde relatada como 

ruim relatar mais acontecimentos de saúde como eventos do percurso de vida.  

Este estudo procurou contribuir com a produção de conhecimentos importantes na 

prática profissional dos profissionais de saúde, por apresentar dimensões subjetivas importantes 

a serem consideradas frente ao atendimento ao idoso e a visão que o envelhecimento tem em 

diferentes faixas etárias.  

Por ser um estudo que reúne vários tipos de análises, recomenda-se, portanto, a 

realização de mais estudos nesta área, a fim de elucidar melhor as questões expostas, 

principalmente no que diz respeito às imagens negativas do idoso e do velho, e atentar para a 

percepção que os idosos têm a respeito da sua condição de saúde, a qual necessita de políticas 

de atenção adequadas as suas peculiaridades. 

As limitações da amostra e a seleção por conveniência não comprometeram os 

resultados, entretanto devem ser considerados em estudos futuros, permitindo generalização 

das informações. As variáveis estudadas não demonstraram diferenças significativas entre as 

três capitais nordestinas. A escassez de estudos desta natureza dificultou comparações mais 

aprofundadas. 
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APÊNDICE I 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
Prezado (a) Senhor (a) o presente estudo será desenvolvido por Luípa Michele Silva, aluna do Programa 

de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profª Dra. 

Antonia Oliveira Silva. E tem como objetivos: analisar as mudanças e acontecimentos de saúde em 

diferentes grupos etários; apreender as representações sociais sobre saúde nos diferentes grupos etários, 

e conhecer a autoavaliação de saúde segundo cada grupo etário. 

A finalidade deste trabalho é aumentar o conhecimento da referida temática para o mundo acadêmico e 

para a sociedade em si. Solicito a sua colaboração para uma entrevista através de um questionário com 

perguntas abertas e fechadas, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo 

em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, 

seu nome será mantido em sigilo. Informo que essa a pesquisa não oferece riscos previsíveis para você, 

mas se existirem serão mínimos perto dos benefícios que serão alcançados através desta pesquisa, 

garanto tomar todos os cuidados para evitá-los. Explicito que os riscos aqui considerados são lembrar-

se de fatos que talvez não queira lembrar, portanto, a sua participação no estudo é voluntária e, portanto, 

o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas 

por mim. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 

sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. Estarei 

a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento para 

participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse 

documento. 

 

 

                    ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  
Espaço para impressão dactiloscópica 

 

 

 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, contactar a pesquisadora Luípa Michele 

Silva, telefone: (83)32455167 ou (83) 96770282, residente a rua Pref. Joaquim P. Passos, n.45, Bessa, 

João Pessoa/PB, CEP: 58.035-160. Ou, entrar em contato com Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de 

Ciência da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, localizado na Cid. Universitária S/N, Castelo 

Branco, João Pessoa/PB, CEP: 58.051-900, telefone: (83)3216-7791. 

 

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas sobre Envelhecimento e Representações 

Sociais 

CEVI – Mudanças e acontecimentos ao longo da vida: um estudo internacional 

 

I – AS MUDANÇAS RECENTES NA SUA VIDA 

Ao longo do último ano (de janeiro de 2010 até hoje) houve mudanças importantes em sua 

vida? 

   (    ) Sim                                (     ) Não 

 

Se sim: Quais foram essas mudanças? 

Por favor, descrevabrevemente cada mudança e, em seguida indique se, pensando bem, essa 

mudança representou um ganho e/ou uma perda para o/a senhor(a). 

 

MUDANÇA1 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ganho (     )     Perda (     )      Os dois (      )   Nem um, nem outro (      )        Não sei (     ) 

 

MUDANÇA2 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ganho (     )     Perda (     )      Os dois (      )   Nem um, nem outro (      )      Não sei (     ) 

 

MUDANÇA3 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ganho (     )     Perda (     )      Os dois (      )   Nem um, nem outro (      )        Não sei (     ) 

 

- Outra(s) mudança(s) importante(s)______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ganho (     )     Perda (     )      Os dois (      )   Nem um, nem outro (      )        Não sei (     ) 
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II – OS ACONTECIMENTOS MARCANTES OU AS “GUINADAS” NA VIDA 

Se o/a senhor(a) considerar o conjunto de sua vida, quais foram os momentos (ou 

acontecimentos) que marcaram uma “guinada” importante em sua vida? (Mencionar quatro, 

no máximo) 

1.Descrição 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Em que esse evento marcou sua vida? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ano do evento _________Sua idade à época:___________ Lugar: _____________________ 

2. Descrição 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Em que esse evento marcou sua vida? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ano do evento _________Sua idade à época:___________ Lugar: _____________________ 

 

3.Descrição 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Em que esse evento marcou sua vida? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ano do evento _________Sua idade à época:___________ Lugar: _____________________ 

 

4. Descrição 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Em que esse evento marcou sua vida? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ano do evento _________Sua idade à época:___________ Lugar: _____________________ 
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III – OS ACONTECIMENTOS E MUDANÇAS SOCIO-HISTÓRICAS 

Consideremos agora os grandes acontecimentos e mudanças que ocorreram em nosso país 

e no mundo ao longo de sua vida. Quais são os que lhe marcaram mais? (Mencionar no máximo 

quatro) 

 

1. Descrição 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Por que esse acontecimento lhe marcou particularmente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ano(s)________Sua idade à época:________ Lugar do acontecimento:__________________ 

 

2. Descrição 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Por que esse acontecimento lhe marcou particularmente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ano(s)________Sua idade à época:________ Lugar do acontecimento:__________________ 

3. Descrição 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Por que esse acontecimento lhe marcou particularmente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ano(s)________Sua idade à época:________ Lugar do acontecimento:__________________ 

 

4. Descrição 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Por que esse acontecimento lhe marcou particularmente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ano(s)________Sua idade à época:________ Lugar do acontecimento:__________________ 
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IV – A S REPRESENTAÇÕES SOBRE IDOSO, VELHO E JOVEM 

 

- Para o(a) senhor(a) o que lembra a palavra Idoso?  (escreva até cinco palavras e marque com 

um X a mais importante): 

1.  ____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

 

- Para o(a) senhor (a) o que lembra a palavra Velho? (escreva até cinco palavras e marque com 

um X a mais importante) 

1. _____________________________ 

2.______________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

 

- Para o(a) senhor (a) o que lembra a  palavra Jovem? (escreva até cinco palavras e marque 

com um X a mais importante): 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

 

- Para o(a) senhor (a) o que lembra a  palavra Violência? (escreva até cinco palavras e marque 

com um X a mais importante): 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

 

- Para o(a) senhor (a) o que lembra a  palavra Violência contra idoso? (escreva até cinco 

palavras e marque com um X a mais importante): 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 
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DADOS COMPLEMENTARES 

Sexo:feminino (     )         masculino (      )              Ano de nascimento:  19 __ __         

 

Nacionalidade: ____________________ 

 

Estado civil: 

1. solteiro/a              (     ) 

2. casado/a               (     )   

3. divorciado/a         (     )      

4. viúvo/viúva           (     ) 

- O/A senhor(a) tem filhos?  
                  Sim (      )                                  Não (      ) 

 

-Com quem o (a) senhor(a) mora? (pode assinalar várias respostas) 

só                                                           (      ) 

pai e/ou mãe                                          (      )   

com o esposo/a, companheiro/a            (      )    

filho/os                                                   (      ) 

outro/s membros da família                   (      )    

amigo/a, colega                                      (      )    

outro: _________________                   (      )       

 

- Qual seu nível de instrução? 

1. fundamental                         (      )            

2. ensino médio                        (      ) 

3. técnico-profissional              (      )   

4. superior incompleto              (      ) 

5. superior completo                 (      )                   

 

- Qual é atualmente sua situação profissional/ocupacional? (atividade principal) 

1. estudante                                              (      )             

2.  empregado  (a)                                     (      ) 

3. do lar                                                     (      ) 

4. sem emprego/desempregado(a)            (      ) 

5. aposentado/a                                         (      )             

6. outro: __________________                (      ) 

 

 

- Qual é sua profissão/ocupação? 

. se o (a) senhor(a) não tem uma profissão/ocupação, marque, se possível, a profissão de 

seu pai/sua mãe ou esposo/esposa, companheiro/a; 

 

1. executivo, dirigente                                                                           (      ) 

2. profissões liberais, intelectuais e científicas                                     (      ) 

empregado, profissões de serviços  

4. autônomo, com empregados                                                            (      ) 

5. autônomo, sem empregados                                                            (      ) 

6.operário ou artesão com função de chefia                                         (      ) 

7.operário  ou  artesão  qualificado                                                       (      ) 

8. operário ou artesão semi e não qualificado                                      (      ) 



85 

 

 

9. agricultor (proprietário ou executivo)                                                (      ) 

10. trabalhador na agricultura                                                                (      ) 

11. outros                                                                                               (      ) 

 

- Como o (a) senhor(a) avalia seu estado de saúde atual? 

     1.       muito bom                   (      ) 

     2.       bom                             (      ) 

     3.       satisfatório                   (      ) 

     4.       não muito bom             (      ) 

      5.       ruim                              (      ) 

 

 

 

Reafirmamos que o questionário é anônimo e garantimos que as informações são confidenciais. 

Se preferir, o (a) senhor(a) pode colocar seu questionário em um envelope e o fechar.   

Para qualquer questionamento ou informação, o (a) senhor(a) pode contatar o responsável por 

este estudo:  

Doutoranda Luípa Michele Silva: 83 – 32 16 71 09 E-mail: luipams@ 


