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Reinauguração 

Nossa idade – velho ou moço – pouco importa. 
Importa é nos sentirmos vivos e alvoroçados mais uma vez, e 
revestidos de beleza, a exata beleza que vem dos gestos 
espontâneos e do profundo instinto de substituir enquanto as coisas 
em redor se derretem e somem como nuvens errantes no universo 
estável. 
Prosseguimos. Reinauguramos. Abrimos os olhos gulosos a um sol 
diferente que nos acorda para os descobrimentos. 
Esta é a magia do tempo. 
Esta é a colheita particular que se exprime no cálido abraço e no 
beijo comungante, no acreditar na vida e na doação de vivê-la em 
perpétua procura e perpétua criação. 
E já não somos apenas finitos e sós (Carlos Drummond de 

Andrade). 

 

 



RESUMO 

 

 

Esta pesquisa faz parte do Programa de Mestrado em Psicologia – PPGPSI da 

Universidade Federal de São João del Rei. Justifica-se esta proposta pelo entendimento de 

que o envelhecimento populacional é uma realidade crescente, e que cada vez mais se faz 

necessário a valorização e o cuidado do idoso (Lei n. 10.741, 2003). O objetivo desta 

pesquisa foi compreender o processo de (re)construção da identidade (de idosos de 

diferentes segmentos) e sua relação com os projetos de vida, a partir da visão do idoso. A 

partir do conceito de identidade enquanto metamorfose, resultado do processo de interação 

sujeito – sociedade (Ciampa, 1996), é possível pensar que a identidade do velho é o 

resultado do processo de interação sujeito – sociedade, aquilo que o idoso compreende e 

vivencia subjetivamente a respeito do envelhecimento com o que a sociedade diz do velho 

e do envelhecer. Articula-se a esta compreensão o conceito de projeto de vida. Este é 

entendido como lançamento para o futuro, para frente e está relacionado com abertura para 

a vida, possibilidades (Dias, 2011). O homem é aquilo que ele projeta, o que ele se faz, o 

que permite a si, sendo esta a forma de manifestação da subjetividade humana (Sartre, 

1996).  A forma como o idoso compreende o envelhecimento determina suas escolhas, seu 

modo de viver e as possibilidades que ele vê para si. Na metodologia entrevistas foram 

utilizadas como instrumento para a coleta de dados, possibilitando assim que os caminhos 

da construção da identidade sejam refeitos e articulados com as possibilidades e 

impossibilidades de objetivação dos projetos e vida. A análise dos conteúdos foi feita a 

partir de categorias emergentes do material das entrevistas e analisadas de acordo com os 

conceitos teóricos utilizados na pesquisa.  Os resultados apontam que os afetos, a vivência 

religiosa e atividade profissional estão relacionados com a identidade dos idosos 

entrevistados, assim como as significações a respeito da experiência de envelhecer. O eu 

do velho se relaciona ao projeto de ser a partir destas significações, sendo estas as 

responsáveis pela direção das escolhas que vão compor a vida do idoso. Compreender o 

idoso como um ser que deseja e sente, assim como possibilitar ao idoso o reconhecimento 

em si deste aspecto, pode ampliar as possibilidades de projeto de ser com qualidade, 

autenticidade e alegria na velhice.  

 

Palavras chaves: envelhecimento, projeto de vida, identidade.  

 



ABSTRACT 

 

 

This research is part of the Master In Psychology Program – PPGPSI of the Federal 

University of São João Del Rei. This proposal is sustained by the acknowledgement that 

population ageing is a growing reality, and more and more it shows the necessity of the 

appreciation and caring with the elderly (Law n. 10.741, 2003). This research’s goal was to 

understand the identity’s (re)construction process (of elderly from different segments) and 

its relation with the life projects, based on the elderly point of view. Based on the identity’s 

concept understood as metamorphosis, which is the result of the interaction process 

between person and society (Ciampa, 1996), it’s possible to think that the elderly’s identity 

is the result of the person - society interaction process, what the elder understands and lives 

subjectively from the ageing process that society dictates about the aged and the ageing 

factor. This insight is what proposes the concept of life project. This is understood as a 

projection for the future; forward, and it’s related to the opening to life, possibilities (Dias, 

2011). The man is what he projects, what he makes of himself, what he allows himself; 

which is the human subjectivity form of manisfestation (Sartre, 1996). The way the elder 

understands the ageing process determines his choices, his way of living and the 

possibilities he sees to himself. Regarding methodology, interviews were used as an 

instrument for collecting data, enabling the remaking and enunciating of the identity’s 

construction paths, with all the possibilities and impossibilities of the objectification of the 

life projects. The content’s analisis was done based on emerging categories from the 

interview’s material and the interviews were analised according to theoretic concepts used 

in this research. The results show that affection, religious involvement and professional life 

are interrelated with the identities of the elders that were interviewed, as are the 

implications regarding the experience of ageing. The elder self is related to the project 

from these implications, which are responsible for the direction of the choices that are 

going to integrate the elder’s life. To understand the elder as a wishful and emotional 

being, as well as to enable this aspect of recognition to the elder, is something that could 

magnify the project of living with quality, authenticity and joy during the ageing time. 

 

 

Key words : aging, life project identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Minha relação com o envelhecimento teve início logo no primeiro semestre do 

curso de Psicologia, quando procurei a psicóloga do Albergue Santo Antônio oferecendo-

me para um trabalho voluntário. Antes disso, eu tinha sido apenas neta de avós saudáveis e 

a velhice se relacionava aos pais dos meus pais e, para além do afeto, eu nunca tinha 

pensado muito sobre o assunto. 

Sem nenhuma compreensão a respeito do envelhecimento, psicologia ou realidade 

da instituição, vi-me ajudando em aulas de pintura durante um curto período da minha 

vida. Chocada pela realidade física dos idosos, a carência e as diversas histórias tristes que 

me remetiam à morte e ao abandono, fui tomada por estereótipos e preconceitos a respeito 

do envelhecimento. Porém, também fui apresentada a uma realidade da qual nunca mais 

esqueci. 

 A psicóloga da instituição me acolheu e respondeu minhas questões com paciência, 

questões que anos depois eu mesma respondi para outras alunas tão chocadas quanto eu. 

“Todos eles foram abandonados?”, “Por que a família não visita?”, “Eles não podem fazer 

nada?”. “Eles deitam às 17:00?”, “Por que o banho é tão cedo?”. Muitas outras questões 

permeiam a realidade da instituição. Muito mudou, mas muito ainda precisa caminhar.  

Iniciei minha história com o envelhecimento pela via da indignação, porém uma 

indignação acadêmica eu diria. Por muitos anos apenas refleti teoricamente a respeito nas 

disciplinas em que o contexto das Instituições Totais aparecia. Logo, muito pouco eu vi e 

estudei sobre o tema. 

Ainda assim não fiquei completamente afastada da velhice e suas diversas facetas. 

Envolvi-me em um projeto voluntário com o Grupo da Melhor Idade, vinculada a ABADS 

– Associação Brasil Alemanha de Desenvolvimento Social, e foram muitos anos 

vivenciando uma outra realidade. Elas se diziam na Melhor Idade, momento de ser feliz e 

aproveitar a vida. Trabalhei nesse grupo em parceria com uma amiga, também do curso de 

Psicologia, e utilizamos os exemplos e casos vistos em várias disciplinas. Apresentamos o 

projeto em congressos e isso ajudou a me deslocar do assistencialismo e do trabalho 

voluntário para a aplicação dos conceitos e técnicas da Psicologia no Grupo.  

 Experiência rica e muito gratificante. As senhoras do Grupo da Melhor Idade 

provocaram-me de diversas formas a respeito da velhice. Meus incômodos ao grupo 

relacionavam-se às limitações que algumas idosas impunham às atividades propostas. “Ah, 
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eu não vou dançar hoje, estou muito velha para isso”. E eu pensava: “Ela dançou semana 

passada, como envelheceu de uma semana para a outra?!”. O envelhecimento era usado, 

quando conveniente, como desculpa e tinham as recusas mais severas, mais limitantes, tais 

como: idosa não namora, idosa não vai ao baile, não volta tarde... Muitos empecilhos eram 

justificados com a idade. Eu seguia intrigada, sem conseguir promover mudanças na forma 

como essas senhoras compreendiam as possibilidades na velhice.  

Já no final da faculdade, no último ano, tive a oportunidade de me envolver com o 

projeto de extensão O lúdico como instrumento de intervenção com idosos em instituições 

de longa permanência, coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Vieira Silva e supervisionado 

pela Psicóloga Ivânia de Fátima Carvalho Moura. Eis que retomo minha angústia, pois fui 

para a mesma instituição de longa permanência que havia feito trabalho voluntário no 

primeiro ano de faculdade.  Nem todos os idosos que conheci estavam lá e, se estavam, já 

não eram mais os mesmos há muitos anos. Fui impactada pela realidade daqueles idosos. 

Não, eles não sofriam abusos ou passavam fome e nem estavam 24 horas amarrados na 

cama. A realidade de uma instituição carente e com idosos doentes é difícil, mas o que me 

angustiava era a dimensão de morte, finitude, inevitabilidade. Não teria jeito, eu também 

envelheceria. Foi a partir desse retorno à instituição que meus questionamentos pessoais 

não me deixaram mais em paz.  

Passei os primeiros seis meses de projeto no Albergue Santo Antônio e os últimos 

seis na instituição de Prados, instituições que se diferenciavam no tamanho, organização 

física, quantidade de idosos, funcionários e direção. Tudo era diferente. Comecei a 

observar que o espaço institucional limita, poda e cerceia os direitos e modos de ser dos 

idosos; e os idosos se relacionavam de forma curiosa quanto a isso. Se um podia sair, não 

saía; o outro que não podia, adoecia a olhos vistos por isso. Uns se importavam com a 

roupa que vestiam, outros não. Alguns idosos não se importavam com nada, outros sim. 

Em meio ao jeito de ser de cada um, em meio às possibilidades oferecidas pelas 

instituições, eu desenvolvia reflexões pessoais: “Não consigo não querer nada”, “Não é 

possível que, mesmo podendo, ele não queira fazer nada!”. Questionamentos a respeito do 

estilo de vida que os idosos escolhiam para si, para além dos limites institucionais, 

trouxeram-me reflexões infindáveis.  

Terminei a extensão e, quando estava em vias de finalizar minhas atividades no 

estágio, fui convidada para substituir a psicóloga da instituição. O convite se estendeu por 

quase um ano, sendo que ao final fui contratada. No período inicial a angústia foi enorme. 

Como estimular os idosos a buscarem prazeres e atividades? Fui observando a diferença 
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entre querer fazer e não poder, não querer, querer e poder fazer. Como toda instituição, 

essa também tinha suas limitações, mas algumas aberturas. O regime semiaberto, o direito 

aos 30% do benefício, estar situada em uma cidade pequena e com trânsito tranquilo 

possibilitavam aberturas que nem todos os idosos faziam uso. Eu não entendia o processo 

de ser daquelas pessoas.  

A inquietação foi tão grande que optei por fazer o mestrado. No processo de busca 

pelo tema relacionei as experiências em instituições com os longos anos no grupo da 

Melhor Idade e conclui a priori, sem nenhum rigor científico, que tinha muito idoso de 

instituição geriátrica com mais vontade de ser e fazer do que idosas do grupo da terceira 

idade. Se pensarmos nos ambientes e discursos que os permeiam, eu deveria ter encontrado 

nos grupos, senhoras animadas e descoladas e nas instituições, idosos alienados e 

resignados. Mas não foi bem assim.  

Durante a construção do projeto de pesquisa essas inquietações pessoais nortearam 

o estudo. Eu não compreendia o projeto de ser de alguns idosos e isso dificultava minha 

prática e compreensão a respeito da realidade no envelhecimento. O termo projeto de ser 

veio a partir dos estudos, mas o questionamento veio da prática. Eu pensava: “Bom, não 

temos 100% de controle do envelhecimento que vamos ter. Dentre todos os possíveis e 

diante do incontrolável movimento da vida, como ir além da realidade dada?”. A 

passividade de alguns idosos diante da vida e das dificuldades era de difícil compreensão.  

“Como é possível não querer nada?”. Com o estudo e amadurecimento profissional, 

entendi que são diversos os quereres no envelhecimento e que um não é melhor ou mais 

nobre que o outro, muito pelo contrário, o importante é saber o que se quer, seja o que for. 

E mais importante ainda é compreender quais limitações precisam ser trabalhadas e 

vencidas.  

Formulei então as seguintes questões norteadoras do estudo: É possível encontrar 

idosos institucionalizados que mantêm vivo o seu projeto de vida? Idosos que frequentam 

grupos de terceira idade são mais ou menos engajados no seu projeto pessoal do que 

aqueles que não frequentam nenhum grupo? O que move e impulsiona o sujeito a manter 

seus projetos, manter-se ativo? Existe um aspecto comum a todos esses idosos? 

Diante desta problemática sobre o querer, as escolhas e posicionamentos, cheguei 

ao conceito de projeto de vida, posteriormente projeto de ser de Sartre. O Projeto de ser 

implica primeiramente na compreensão da liberdade do homem. Conceito que Sartre 

(2010) atribui como sendo constitutivo do ser; o homem está condenado a ser livre, o 

homem existe em uma realidade que é dada e ele é obrigado a escolher, a se posicionar 
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neste meio. A não escolha também é uma escolha. Neste sentido o homem é subjetividade 

concretizada objetivamente no meio e é através dessas objetivações que seu projeto se 

revela. O projeto de vida / projeto de ser resulta das escolhas feitas pelo sujeito em direção 

ao futuro (Sartre, 2010). 

O conceito de projeto de vida / projeto de ser ampliou minha compreensão de como 

as escolhas são feitas e como essas escolhas direcionam a vida do sujeito. A identidade 

veio para me ajudar a compreender esse processo na realidade do velho.  

A produção da identidade e da subjetividade do idoso se dará a partir do contexto 

social no qual está inserido. A maneira como o sujeito se projeta na sociedade diz de uma 

relação dialética em que sua subjetividade e condicionantes sociais exercem mútuas 

influências. É a partir das relações sociais que o sujeito constitui sua identidade, é na 

relação com outros que hábitos, crenças e comportamentos são internalizados; da mesma 

forma que características singulares e modos de ser particulares exercem influência no 

meio, possibilitando transformações. O conceito de envelhecimento será sempre o 

resultado dessa interação sujeito-sociedade (Caldas & Thomaz, 2010).  

Pensando no contexto, nas questões subjetivas e no que pode ser produzido em 

relação a realidade do envelhecimento cheguei à questão de como o papel de velho, com as 

transformações e mudanças características do envelhecimento, assim como a realidade que 

permeia o envelhecimento se articulam no projeto de vida.  Para tanto, o objetivo da 

pesquisa foi compreender, na perspectiva dos idosos de diferentes segmentos, como o 

processo de (re)construção da identidade se relaciona com os projetos de vida.  

Os objetivos específicos foram: compreender como e quais aspectos sociais e 

culturais influenciam na construção da identidade do idoso; investigar como a identidade 

do idoso interfere no seu projeto de vida; analisar as perspectivas, planos e projetos dos 

idosos; analisar as influências dos locais em que os idosos estão inseridos, como a vivência 

com a família, da vida em instituições geriátricas ou da participação de grupos de terceira 

idade; refletir novas estratégias e práticas no campo da Psicologia Social a partir da 

compreensão de como os idosos se projetam no futuro.  

 O trabalho foi realizado a partir de entrevistas semidirigidas, em que um roteiro foi 

previamente estruturado para orientar a conversa. Foram entrevistados ao todo oito idosos, 

sendo que dois moravam em instituições geriátricas, dois moravam sozinhos, dois 

moravam com a família e dois que frequentavam grupos de terceira idade. A partir da 

análise das entrevistas foram pensadas as seguintes categorias: identidade, projeto de vida, 

vivência da velhice, limites e possibilidades na velhice, afetividade e vivência religiosa.  
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Justifica-se esta proposta pelo entendimento de que o envelhecimento populacional 

é uma realidade crescente e que cada vez mais se faz necessário lançar um olhar voltado 

para o resgate e valorização do idoso (Brasil, 2003). Compreender como diferentes grupos 

da sociedade (sujeitos institucionalizados, os pertencentes a grupos de terceira idade e os 

que não estão engajados em nenhum grupo) vivenciam o envelhecimento pode oferecer 

informações a respeito do lugar que o velho ocupa na sociedade, possibilitando o 

desenvolvimento de práticas que respeitem e preservem os direitos e individualidades, 

objetivando uma melhor qualidade de vida.  

 A dissertação foi organizada em seis capítulos. O capítulo 1, A velhice em seus 

aspectos sociais, culturais e pessoais, aborda diferentes dimensões da velhice. No subitem 

1.1 são apresentados aspectos históricos a respeito do envelhecimento. No subitem1.2, 

Aspectos sociais da velhice, o capítulo aborda as diversas construções a respeito do 

envelhecimento, tais como a visão negativa e estereotipada; a velhice compreendida como 

melhor fase da vida; a dimensão cronológica e biológica do envelhecimento. Por fim, em 

Aspectos individuais da velhice: A velhice de cada um, subitem 1.3, os aspectos subjetivos 

da velhice são abordados: os tipos de reações possíveis à velhice; modos de enfrentamento 

mais saudáveis; modos de reprodução de conceitos arraigados e limitantes. 

  O capítulo 2, Locais da velhice, descreve três possíveis ambientes em que o idoso 

está inserido: Família (subitem 2.1), Instituições de longa permanência para idosos 

(subitem 2.2) e grupos de Terceira Idade (subitem 2.3). Os conteúdos destes capítulos 

visam contextualizar os ambientes em que os idosos entrevistados estão inseridos. A 

família representa um lugar de cuidado ou de violência e estar inserido no ambiente 

familiar não garante ao idoso proteção e atenção. As diversas realidades afetivas, 

econômicas e estruturais fazem desta questão uma questão única que deve ser analisada 

individualmente, caso a caso. A realidade institucional é apresentada de forma a relembrar 

todas as discussões e aspectos que permeiam este ambiente. O modo de funcionamento e 

seus impactos na vida física e psíquica do sujeito são apresentados destacando-se as 

características marcantes que compõe o local onde vivem dois dos entrevistados. Os 

grupos de Terceira Idade com suas ideologias representam um local importante para o 

envelhecimento, visto que atuam no sentido de promover uma nova forma de pensar a 

velhice, voltada para o bem estar e alegria.  

 O capítulo 3, Identidades construídas, descontruídas e reconstruídas na velhice - 

articulações com projeto de vida, apresenta os conceitos-chave que são trabalhados na 

pesquisa e suas articulações. 
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 O capítulo do Método, ou de como se trabalhou para captar e entender os projetos 

de vida (item 4) apresenta os passos utilizados para a realização da pesquisa. Esta pesquisa 

caracteriza-se por ser do tipo qualitativa. O primeiro subitem (4.1 – Princípios éticos) 

apresenta as bases éticas para o desenviolvimento da pesquisa. O subitem 4.2 diz da 

metodologia utilizada para a coleta de dados, as entrevistas semiestruturadas. Em seguida o 

texto apresenta o roteiro elaborado e a entrevista piloto, recurso utilizado para testar o 

instrumento e verificar suas possíveis falhas e incoerências (4.3 – Entrevista piloto). O 

subitem 4.4 apresenta o roteiro final. No subitem 4.5 são descritos os locais onde os 

sujeitos foram selecionados: instituições e grupos de terceira idade. Os demais sujeitos 

(que moram com a família e que moram sozinhos) foram selecionados por indicação de 

profissionais da área. Os idosos entrevistados são descritos no subitem 4.6, em que cada 

idoso teve sua história contada a partir dos aspectos mais marcantes e recorrentes durante a 

entrevista. Por fim, o capítulo apresenta os passos utilizados para a análise das entrevistas.  

O capítulo 5, O que se pode articular/refletir a respeito de projetos de 

vida/Identidade, apresenta a análise das categorias. A partir da análise dos dados, 

categorias foram pensadas para que a relação entre projeto de vida e identidade pudesse ser 

avaliada. As categorias analisadas foram: identidade; projeto de vida; vivência da velhice; 

limites e possibilidades na velhice; afetividade e vivência religiosa. A identidade dos 

idosos entrevistados articula-se principalmente com a atividade profissional, papéis 

familiares, vivência religiosa e afetividade. O projeto de ser relaciona-se com as 

significações que o idoso faz de todos os aspectos da vida, principalmente a respeito da 

identidade de velho. O capítulo aborda também as implicações dessa relação advinda dos 

meios em que os entrevistados estão inseridos. 

O capítulo 6, Querer o que se quer, mas o que o idoso quer?, apresenta as 

considerações finais da pesquisa, em que as conclusões, limitações e perspectivas da 

pesquisa são colocadas. A pesquisa aponta para a necessidade de resgatar/estimular no 

idoso o direito ao desejo e implicá-lo nas escolhas que direcionam seu projeto de ser. 

Observou-se que a investigação realizada através do olhar dos idosos poderia ser ampliada 

com uma investigação mais aprofundada a respeito das questões sociais e culturais que 

interferem em suas vidas, sendo essa uma das limitações da pesquisa. Como perspectiva, a 

dissertação aponta para o desenvolvimento de técnicas e modos de atuação práticos que 

possibilitem o resgate/estímulo de modos de ser autênticos.   

 Na sequência estão as referências e os apêndices.  
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 Uma observação importante: em alguns momentos desse trabalho, utilizou-se o 

termo velho em detrimento do termo idoso. Convencionou-se chamar de idoso aquele que 

é velho por tal termo ser mais respeitoso, por representar um lugar conquistado na 

sociedade. A intenção não é desmerecer toda a conquista e luta que o homem velho/idoso 

tem traçado individualmente e socialmente, é reafirmar que todos, velhos ou idosos, 

merecem respeito. A distinção na nomenclatura (e na realidade) perpetua o preconceito e a 

segregação, portanto o termo velho será utilizado no intuito de provocar reflexão. 

 A escolha pelo termo velho diz de uma inquietação em relação aos preceitos sociais 

que tendem a fazer crer que o velho é aquele em oposição ao novo e que o novo é o bom. 

Velho é a continuação do novo e não sua negação. Velho é aquele que olha a vida com 

mais experiência e não aquele que olha para o fim da vida. O transcorrer dos anos não 

deveria, por si só, sepultar antes da hora as possibilidades, as alegrias e muito menos 

delimitar a vida. O que limita a vida não é a velhice. Morre-se em todas as idades, adoece-

se em todas as idades, adquire-se incapacidades também em todas as idades. O corpo 

transforma-se do início ao fim. Fim este que pode ser decretado antes mesmo da morte do 

corpo biológico envelhecido, do cessar dos batimentos. Em alguns casos morre-se muito 

antes de morrer de fato. Morre-se na falta de escolha, morre-se porque se acha velho, 

morre-se na vivência obediente de determinados papéis sociais.  
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CAPÍTULO 1 

A VELHICE EM SEUS ASPECTOS SOCIAIS, CULTURAIS E PESSOAIS  

 

 

1.1. A velhice 

 

 

Ao longo da história a imagem que temos do velho foi sendo construída e varia de 

acordo com a cultura. Nas sociedades mais antigas e orientais, tais como a China e o 

Japão, o velho possuía um lugar de destaque, estando a velhice associada à sabedoria e ao 

conhecimento; os Incas e Astecas consideravam os idosos como responsabilidade de 

todos. Já em algumas sociedades ocidentais a velhice teve sua história associada ao 

pecado, ao que é feio e à decadência (Lemos, Palhares, Pinheiro, & Landenberger, n.d.).  

Fatores culturais e econômicos influenciam a relação que é estabelecida com o 

velho. Em sociedades primitivas e economicamente menos favorecidas a velhice dos 

homens assemelha-se muitas vezes à dos bichos (Beauvoir, 1990, p. 58). Os velhos eram 

abandonados, transformados em escravos e agredidos. Nessas culturas, nos mitos e 

fábulas, os velhos eram exaltados de forma mística, como na cultura dos Esquimós. O 

velho é curandeiro, detentor de poderes mágicos e os deuses são representados por pessoas 

velhas. No entanto, na prática, as dificuldades de sobrevivência definiam ao velho o 

destino de descarte, o descuido e exclusão (Beauvoir, 1990).  

Nas sociedades em que a economia era mais complexa e a sobrevivência mais 

fácil, o papel do velho ganhava uma nova dimensão. A magia e a religião ganham espaço 

e o velho passa a ser o detentor de poderes e da cultura. Passa a ser o responsável pela 

transmissão de saberes, práticas e técnicas. Nessas culturas é a memória do velho que lhe 

possibilita uma condição de status (Beauvoir, 1990). 

O envelhecimento é estudado desde a antiguidade e as respostas a respeito desse 

período da vida sempre estiveram envolvidas com a visão da medicina que imperava na 

época. A medicina antiga associava à velhice a doença, resultado de algum tipo de 

desequilíbrio orgânico que poderia ser reestabelecido. As obras sobre o envelhecimento até 

o final do século XV eram Tratados de Higiene Preventiva e não se preocupavam com 

tratamentos e diagnósticos (Beauvoir, 1990).  

O processo de nascer, crescer, amadurecer e morrer é um fato conhecido desde 

sempre, no entanto a organização dessas etapas em ciclo biológico composto por faixas 



20 
 

etárias é o resultado do evolucionismo, produção científica ocorrida do séc. XVIII para o 

XIX. É nesse momento, com a organização das faixas etárias pelo critério do 

funcionamento biológico, que a velhice recebe a conotação de decadência. A velhice como 

degeneração, como uma forma anormal do desenvolvimento biológico do organismo, 

inserido no campo de um modelo construído pela ordenação de sequências biológicas 

previsíveis (Birman, 1995, p31).  

É no início do século XIX que os avanços nos estudos da fisiologia e das ciências 

experimentais possibilitam o surgimento da geriatria. A primeira instituição geriátrica foi 

criada na França e atendia de 2 a 3 mil idosos. Esse espaço deu início a estudos e práticas 

terapêuticas relacionadas à velhice. No final do séc. XIX e no séc. XX as pesquisas 

relacionadas ao envelhecimento multiplicaram-se. Os pesquisadores do final do séc. XIX 

acreditavam que a velhice era decorrência de retrocesso das glândulas sexuais. Já para os 

estudiosos do início do século XX eram as artérias que influenciavam o envelhecimento, 

assim como uma redução no metabolismo (Beauvoir, 1990). 

A velhice foi pouco estudada, se comparada com a juventude e a adolescência, em 

decorrência do tabu e dos mitos que a permeiam. O envelhecimento era considerado uma 

situação desagradável, negada, que só interessava aos estudiosos que já haviam 

envelhecido. Tal situação perdurou até meados de 1930 (Beauvoir, 1990). 

O envelhecimento passa a ser compreendido como um resultado natural da vida em 

que o ser humano nasce, cresce, envelhece e morre. Considera-se que tal involução senil se 

dará sempre dentro de um contexto cultural e social em que fatores econômicos, políticos e 

ideológicos irão influenciar a compreensão que se tem de velhice (Beauvoir, 1990). É 

nesse sentido que a passagem do séc. XVIII para o XIX, com suas produções científicas e 

transformações sociais, mudou a forma como a velhice era compreendida socialmente 

(Birman, 1995).  

Em um contexto histórico em que a vida, assim como a qualidade da população em 

sua dimensão biológica, ganhou destaque e investimentos por parte do Estado, a velhice foi 

desqualificada, ganhando um valor negativo, de não produtivo, não capaz de contribuir 

com a produção das riquezas materiais. A classificação científica das idades em períodos 

foi fundamentada primeiramente pelas características biológicas relacionadas a 

possibilidade de produção e reprodução de riqueza (Birmam, 1995, p.33).  Nas palavras 

de Birman (1995):  

Evidentemente a velhice passou a ocupar um lugar marginalizado na existência 
humana, na medida em que a individualidade já teria realizado os seus potenciais 
evolutivos e perderia então o seu valor social. Enfim, não tendo mais a 
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possibilidade de produção de riqueza, a velhice perderia também seu valor 
simbólico. (p.33) 

 

O critério biológico, que delimitava a capacidade funcional e de produção, não foi o 

único responsável pela visão negativa a respeito da velhice. Outros valores sociais foram 

sendo modificados com as mudanças ocorridas e influenciaram a forma de se compreender 

a velhice tais como novos conceitos a respeito da juventude e dos modos de produção 

(Birman, 1995). 

Nos últimos 200 anos, a velhice foi foco de atenção apenas por parte da filantropia 

sob o olhar da piedade, seu não lugar foi maquiado, a concepção negativa a respeito do 

velho foi ignorada e ocultada por práticas assistencialistas que reforçavam o lugar do 

coitadinho que necessita de ajuda.  Nos países desenvolvidos, há 20 anos esse cenário tem 

sido reconstruído e novas formas de se relacionar com a velhice têm sido pensadas. No 

Brasil, mais recentemente ainda, novas formas culturais de compreendê-la também têm 

sido produzidas. Mesmo que lentamente, a velhice passa a receber um olhar e um início de 

um reconhecimento social que não existe na memória social da modernidade (Birman, 

1995, p.36). 

A velhice passa a ser tema de filmes e de livros, velhos agora protagonizam em 

papéis de destaque. As mudanças nos valores que influenciaram essas novas compreensões 

a respeito da velhice se relacionam a questões coletivas, que envolvem toda a sociedade, 

tais como o aumento da expectativa do tempo de vida e as mudanças na composição 

familiar (Birman, 1995). 

A longevidade é resultado do desenvolvimento da medicina; novas medicações e 

tratamentos garantiram uma vida mais longa e inserem a problemática do envelhecimento 

como sendo questão social que necessita de cuidados e atenção. Aliada a essa questão da 

longevidade estão as novas configurações familiares.  O número de filhos diminuiu pois, 

geralmente, as pessoas estão escolhendo ter menos filhos, acarretando em uma diminuição 

da renovação populacional. A preocupação com as consequências de se ter países com 

pessoas mais velhas e com menos jovens fizeram com que as atenções fossem voltadas à 

velhice e ao processo de envelhecer. Tais transformações sociais e culturais exigem novos 

cuidados sociais e novas formas de compreender antigos processos. Desta forma, a velhice 

acaba por receber um reconhecimento simbólico referente ao seu lugar social e cultural, 

que não lhe foi atribuído nos últimos duzentos anos (Birman, 1995, p.38). 
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No Brasil, é a partir de 1970, com o aumento da população idosa, que a questão do 

envelhecimento passa a ser problematizada pelos setores públicos e privados. Até então, 

todos os trabalhos destinados aos idosos tinham cunho assistencialista e eram realizados 

por entidades filantrópicas ou ordens religiosas. Nessa mesma década, profissionais e 

técnicos responsáveis realizaram três seminários que culminaram na Política para a 

terceira idade – Diretrizes básicas iniciando de forma sistemática as discussões políticas a 

respeito do idoso no Brasil (Rodrigues, 2001, p.149).  

As iniciativas públicas em relação ao envelhecimento foram e são inúmeras, muitas 

delas não saíram do papel; outras foram implantadas, desenvolvidas e interrompidas por 

falta de verbas ou mudança de gestão. No entanto, leis e diretrizes têm dado o suporte 

legal para as mudanças ocorridas em relação ao envelhecimento no Brasil, tais como a 

Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idosos, lei 10.741 (Rodrigues, 2001).  

No Brasil, o processo de criação e estruturação da aposentadoria trouxe avanços e 

benefícios, acarretando em mudanças na imagem do velho na sociedade. Seu início data o 

ano de 1888, logo após o fim da escravidão, quando trabalhadores ferroviários ganharam o 

direito a férias remuneradas. No entanto, é apenas nos anos 20 que as empresas iniciaram 

um sistema de proteção social para seus trabalhadores. É em 1966, a partir da criação da 

Lei Orgânica da Previdência Social em 1960, que é possível a criação de um só instituto, o 

Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), sendo este responsabilidade pública. Em 

1973 é criada uma aposentadoria específica para a velhice, em que homens (maiores de 

65) e mulheres (maiores de 60) passam a receber a aposentadoria – velhice. Por fim, em 

1988, com a nova constituição brasileira, é que os idosos passam a ter direito a uma 

aposentadoria baseada no salário mínimo. Tais mudanças foram significativas para os 

trabalhadores e para os idosos (Peixoto, 1998).  

Na iniciativa privada, inúmeras ações têm sido desenvolvidas no que se refere ao 

atendimento ao idoso: centros de convivência, grupos de terceira idade, associações de 

aposentados, instituições filantrópicas e tantas outras iniciativas. A Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia se destaca por ser a primeira associação criada, em 1961 

(Rodrigues, 2001) e por ser uma organização de referência nos estudos e práticas a 

respeito do envelhecimento nos dias de hoje. 

Tratando-se da velhice e dos conceitos que são produzidos em torno do 

envelhecimento, é válido destacar que as crenças e valores culturais vigentes pautam todas 

as produções a respeito do tema, que se encontra em constante modificação, visto que 

novas formas de ser podem ser produzidas (Birman, 1995). O velho é parte fundamental 
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dessa produção à medida que absorve o contexto em que está inserido, com todos os seus 

aspectos culturais e históricos, respondendo a isso de uma forma singular e própria, 

produzindo novas formas de ser ou reproduzindo o que foi dado (Caldas & Thomaz, 2010). 

 

 

1.2. Aspectos sociais da velhice  

 

 

A velhice, para Simone de Beauvoir, está para além do fator biológico, 

constituindo-se como um fator cultural, múltiplo e heterogêneo, possuindo múltiplas 

facetas que não se reduzem uma a outra. Uma definição que tenha a pretensão de abarcar 

todo o conceito de velhice deve ser desconsiderada. Beauvoir exemplifica a diferença entre 

as diversas velhices dizendo: um velho escravo é diferente de um velho eupátrida, um 

velho que foi operário é diferente de um Onassis (Beauvoir, 1990, p.17). Aspectos sociais, 

econômicos e individuais (ambiente familiar, saúde física e psíquica) também exercem 

influências que justificam a existência de diversas velhices (Beauvoir, 1990).  

A velhice é um estado natural influenciado pelo social, como ocorre em qualquer 

idade. O envelhecimento biológico natural é significado a partir de aspectos sociais e 

culturais no qual o homem está inserido. O sentido que é dado à velhice por uma sociedade 

permite questionar essa mesma sociedade, pois desvela os sentidos dados, as soluções 

encontradas e compara com o que foi adquirido no tempo e no espaço. Essa comparação 

permite pensar o que está cristalizado, o que pode ou não ser mudado/amenizado e qual a 

implicação da sociedade com o idoso (Beauvoir, 1990).  

Todas as concepções acerca do envelhecimento estão impregnadas por 

determinantes sociais que lhes estampam características decisivas, únicas em cada 

sociedade, a cada momento histórico, a cada classe; sendo então o envelhecimento e a 

velhice conceitos socialmente construídos. Para Magalhães (1987) fatores que vão além 

do biológico marcam de forma definitiva 

O ritmo, a natureza, a estrutura, funções e significações da velhice a ponto de 
perguntarmos se a velhice não é antes de tudo uma entidade criada em um 
processo social em que alguns atribuem a outros pesos e medidas. Em que se 
classificam seres e coisas como velhos, determinando-lhes um destino. (p. 10)  

 

O processo de envelhecimento é marcado pelas dimensões cronológica, biológica, 

social, demográfica, econômica, cultural, psicológica, ideológica e política (Magalhães, 
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1989). Tais dimensões também são construídas socialmente e influenciam diretamente na 

forma como tal processo será vivenciado individualmente e socialmente. 

A dimensão cronológica está relacionada com um sistema de datação definido 

culturalmente e desconectado das capacidades biológicas e dos estágios de maturidade. A 

idade é a base para diversos tipos de vivências sociais, tais como: maioridade legal, entrada 

para o mercado de trabalho, aposentadoria (Debert, 1999). A partir da idade define-se a 

criança, o jovem, o adulto e o velho. Cronologicamente, velho é aquele que possui 60 anos 

ou mais, tal definição tem como base o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741).  

O envelhecimento biológico é caracterizado pelo envelhecimento celular e declínio 

das funções fisiológicas. Tal processo não é linear e muito menos homogêneo; condições 

sociais, econômicas, culturais e pessoais influenciam e determinam diferentes modos de 

envelhecer biologicamente (Magalhães, 1989).  

A velhice possui seu lugar no social, no entanto essa fase não possui ritos de 

passagem que a delimitam claramente, como os encontrados na puberdade e idade adulta. 

O início da velhice não possui definição e sofre variações de acordo com a época e o lugar 

(Beauvoir, 1990).  

É possível apontar, a partir da gerontologia social, duas concepções a respeito da 

velhice. A primeira está relacionada a uma visão de velho ligada à dependência, limitação, 

passividade, o velho entendido enquanto peso não produtivo para a sociedade, destacando 

aspectos negativos e estigmatizados a respeito do processo de envelhecimento (Debert, 

1999). A segunda concepção está relacionada à velhice como um momento de realização, a 

possibilidade de ressignificação dos estereótipos relacionados ao envelhecimento, 

compreendendo o velho como um ser ativo, autônomo e capaz de vivenciar as dificuldades 

do dia a dia. Representa uma imagem positiva associada à possibilidade de consumo e 

vivência plena da maturidade (Sousa, 2006).  

Para Beauvoir (1990,) a velhice é compreendida socialmente como uma desgraça, 

aparece como uma espécie de segredo vergonhoso, do qual é indecente falar (p.8). A 

autora, em seu livro A velhice, questiona e denuncia o papel que a sociedade reserva para a 

velhice. Parte da compreensão de que o envelhecimento causa repugnância e medo, sendo 

assim, negada e excluída, a velhice é ignorada, principalmente no fato de que é impossível 

não envelhecer. Apenas aquele que morre novo, não envelhece. Beauvoir (1990) reflete a 

respeito do envelhecimento:  

Diante da imagem que os velhos nos propõem de nosso futuro, permanecemos 
incrédulos; uma voz dentro de nós murmura absurdamente que aquilo não vai 
acontecer conosco; não será mais a nossa pessoa quando aquilo acontecer. Antes 
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que se abata sobre nós, a velhice é uma coisa que só concerne aos outros. Assim, 
pode-se compreender que a sociedade consiga impedir-nos de ver nos velhos 
nossos semelhantes. (p.12) 

 
Historicamente, a negação do próprio envelhecimento pode ser apontada através 

das legislações e direitos que dizem respeito aos aposentados (primeiramente nomeados 

como não-ativos). Considerados como peso, excluídos e economicamente incapazes, 

destina-se muito pouco para a sua sobrevivência, cuidado e saúde. Aqueles (jovens/ 

trabalhadores) que ignoram tal realidade, ignoram também o fato de que um dia 

envelhecerão e se tornarão no futuro os não-ativos, dependentes e excluídos (Beauvoir, 

1990). A questão da velhice é uma questão que envolve toda a sociedade, em todos os seus 

aspectos.  

Em 1910 a lei que define a aposentadoria é criada, passando a garantir 

reconhecimento social dos direitos dos aposentados. O direito à remuneração após 

determinada idade ou tempo de serviço foi um avanço no que se refere aos direitos dos 

trabalhadores. No entanto, considerando a cultura capitalista que valoriza o trabalho e a 

produtividade como fundamentais, tal benefício culminou também na criação de um 

estigma, classificando pessoas como não produtivas, inúteis, saídos da (útil)idade. A 

aposentadoria nas sociedades industriais significa a perda de um importante papel social, 

reservando ao aposentado um lugar de exclusão e declínio (Sousa, 2006, p.11).  

Em 1962, na França, é desenvolvida uma política de integração da velhice, que 

melhora os valores das pensões e a visibilidade social dos aposentados. É a partir desse 

momento que surge a terceira-idade, significando uma velhice ativa e autônoma. A 

inatividade é substituída por práticas independentes que proporcionam momento de prazer 

e plenitude. A terceira idade reconfigura o sentido pejorativo da velhice, atribuindo-lhe 

status social positivo (Sousa, 2006). 

Em pesquisa realizada por Caldas e Thomaz (2010) a respeito das perspectivas 

pelas quais os jovens compreendem a velhice, revela-se que não obstante os jovens 

apontem os aspectos positivos, relacionados ao que se condicionou chamar de terceira 

idade, a perspectiva negativa, permeada de preconceitos, limitações e estigmas, é 

preponderante.  O estudo concluiu que a identidade do velho está em maior parte atrelada a 

imagem de perdas e ônus e o novo conceito de idoso ativo e participativo tem efetivado 

poucas mudanças significativas na sociedade. 

Em uma sociedade na qual os valores são da ordem do imediatismo, da felicidade 

como princípio e do individualismo, como é possível pensar a velhice? Como ela pode ser 
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situada em uma sociedade em que os valores permeiam o novo e o belo?  Vieira (2004) 

reflete a respeito do envelhecimento e os valores atuais: 

A marca da sociedade moderna está fundamentada na emergência de valores tais 
como beleza, poder e rapidez, onde ser jovem é grito de guerra, o velho não se 
destacará a não ser como objeto de caridade e de compaixão, pois tal conceito, 
como categoria social, está no polo oposto da exacerbação do culto ao eu, legado 
máximo dos tempos modernos. Uma sociedade calcada na valorização da 
personalidade narcisista não comporta a velhice e a morte senão como 
acontecimentos drásticos que precisam ser evitados, pois eles remetem ao 
fracasso do projeto de adulto produtivo e saudável. Como o envelhecimento não 
pode ser barrado a não ser com a morte, o culto à juventude surge como tentativa 
de fazê-lo acontecer (p. 24). 

 
A sociedade moderna é regida pelos termos da funcionalidade, eficiência, produção 

e utilidade. Pautada no consumo e no lazer, a busca pela beleza e juventude torna-se 

promessa de felicidade e sucesso. Diversas práticas e terapêuticas prometem um corpo 

saudável (novo) como protótipo de bem estar e retardamento da velhice. Um corpo bonito 

e desejável passa a ser o foco de investimento, a busca pela juventude eterna, 

representando um movimento de negação da velhice. A beleza e a juventude compõem um 

mercado de consumo, alimentado pela ideia de que é possível driblar o envelhecimento. A 

decadência e limitação representam como essa fase é compreendida (Vieira, 2004).  

A imagem de decadência, deterioração e inutilidade se dá em oposição ao padrão da 

beleza jovem. Minayo e Coimbra Junior (2002) falam dos sinais de desgaste dos corpos, 

os vincos nas faces, a voz mais cadenciada, o andar mais vagaroso ou trôpego, a queda 

inexorável dos músculos e a fragilidade dos movimentos  não só são inaceitáveis como são 

o símbolo do pavor e da morte (p.12) Os padrões sociais de beleza/felicidade, que tomam o 

jovem como modelo ideal, destinam para a velhice o lugar de problema social e de doença.  

A cultura ocidental presencia o horror à velhice e à morte. Em uma sociedade em 

que a busca pela valorização e admiração é o ponto central, a ideia do envelhecimento é 

inaceitável (Vieira, 2004).  Os valores do século XX estão voltados para aparência física, 

sensações e imagens. O prazer e a felicidade são sinônimos de boa forma. Corpos 

saudáveis (desejáveis) referenciados no padrão jovem são consumidos de forma 

instantânea e insaciável. A referência moderna do que é importante, do que deve ser 

valorizado, torna a velhice ainda mais inadmissível (Monteiro, 2008). 

Beauvoir (1990), ao abordar o tema da realidade social da velhice, questiona: Como 

deveria ser uma sociedade, para que, em sua velhice, um homem permanecesse um 

homem? (p.663). A resposta é simples: seria preciso que ele fosse sempre tratado como 

homem (p. 664). A sociedade define critérios de conduta e valores dos quais será vítima no 
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futuro. Os princípios que imperam atualmente, o novo, belo, as maravilhas da juventude, o 

prazer absoluto, são tão ilusórios quanto a crença de que é possível transferir para o outro o 

enfadonho peso de envelhecer. Beauvoir (1990) sintetiza o adulto, ao decidir o destino do 

velho, em certas sociedades, está escolhendo seu próprio futuro (p. 56).  

Faz-se necessário compreender de forma mais real os desejos, vivências e 

necessidades que os velhos avaliam para si. Os lugares sociais que são destinados para a 

velhice podem encobrir estereótipos, disfarçados de 

cuidado social; o recolhimento interior (eufemismo para o afastamento do 
trabalho); a inatividade (rotulação aos aposentados e aposentadas); a prevenção 
das possíveis doenças (medicalização da idade) ou as festinhas da terceira idade 
(infantilização dessa etapa de vida).  (Minayo & Coimbra Junior, 2002, p.12) 
 

O lugar da velhice na sociedade atual é tão ambíguo que é verdadeiramente 

compreensível que o idoso/velho sinta-se sem lugar, que o processo de constituição de sua 

identidade seja doloroso e complexo. É possível constituir-se sujeito saudável em um 

campo onde as possibilidades concretas são incertas e as imagens sociais caminham entre o 

horror dos estereótipos e o discurso normalizador que os trata como coitadinhos? Como 

essa constituição do eu (identidade) é possível? A plenitude na velhice é participar de 

grupos de terceira idade? Negando a velhice se é mais aceito? Assumir o pesado e triste 

fardo de velho caquético e excluído é finalmente ser respeitado pela sociedade? O que 

querem do velho? O que querem que o envelhecido faça? O que ele consegue querer para 

si? A velhice não possui um lugar social que corresponda a sua importância e sua 

facticidade (afinal, quem não morrer novo, envelhece).  

Aparentemente, mesmo diante dos discursos recentes, o lugar mais seguro para a 

velhice ainda é a sombra, viver na exclusão. Ignorá-los e deixar-se ignorar para que a 

velhice não seja lembrada, nem mesmo por aqueles que já envelheceram. Esquecer que o 

tempo é peça fundamental, inexorável. Por mais que as ilusões da cultura moderna 

busquem atravancá-lo, principalmente na esfera do físico (recorrendo a cosméticos e 

intervenções cirúrgicas), o que se consegue são apenas figuras disformes, que já não 

povoam a esfera do novo e nem do velho, compondo de forma bizarra o campo da 

negação.  Os trabalhos relacionados ao envelhecimento devem buscar a construção/ 

reconstrução de um lugar social que não seja a simples negação do lugar de excluído, a 

mera inclusão de utopias de uma velhice alegre e feliz ou a reedição da juventude. A 

sociedade ainda carece pensar em uma concepção de velho que abarque de forma coerente 

a dimensão da realidade e da humanidade.  

 



28 
 

 

1.3 Aspectos individuais da velhice: a velhice de cada um  

 

 

Eu te desejo 
Não parar tão cedo 

Pois toda idade tem 
Prazer e medo 
(Frejat, 2002) 

 

 

A sociedade produz coletivamente conceitos, crenças e valores em relação ao 

envelhecimento, no entanto importa destacar que o papel do velho é parte fundamental 

nesse processo. As produções sociais são o resultado da interação do homem com o meio. 

A maneira como os velhos têm escolhido vivenciar essa fase da vida perpetua concepções 

ou abre espaço para novas possibilidades.  

A vida é uma sequência de significações, não de fatos. Os significados são 

atribuídos à medida que os fatos concretos se apresentam, representando a forma como 

cada um vai transcender a finitude (Seminério, 1999 como citado em Py, 2006). Quais são 

e como são escolhidos os significados que serão atribuídos às experiências e mudanças da 

velhice? Tais significações tomarão como base a velhice estigmatizada em que envelhecer 

é sinônimo de doença e morte ou partirá do princípio de que o envelhecimento não é nada 

além do que uma nova etapa, com desafios e mudanças em que é preciso transformar-se? 

(Py, 2006). 

O processo de envelhecer pode significar o momento de isolamento com ênfase nas 

perdas, prender-se ao passado com exagerado sentimentalismo pela juventude perdida, 

vislumbrar o futuro como algo sem perspectiva ou inexistente. É possível também 

significar a velhice como apenas mais uma etapa da vida, adaptando-se, libertando-se de 

crenças, redescobrindo-se (Monteiro, 2008). Todos os significados são possíveis, cada um 

escolherá para si um conceito de envelhecimento segundo o qual pautará sua vida na 

velhice. Nas palavras de Monteiro (2008) envelhecer é um processo vital de construção 

individual e singular, cada um o viverá segundo suas escolhas (p.58). 

Viver implica em realizar escolhas em todos os momentos e este processo define os 

rumos da vida. Escolher é um ato que se realiza sozinho e as implicações dessa escolha 

recaem diretamente naquele que as fez. A velhice é uma etapa que faz parte da vida 
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humana e cabe a cada um escolher os significados e vivências concretas que quer para si 

nessa fase. É a singularidade que faz com que a velhice seja um momento heterogêneo e 

tão diverso, repleto de possibilidades (boas e ruins). O ser humano vive um contínuo de 

transformações e opções, do nascimento até a morte (Monteiro, 2008, p.59).  

Monteiro (2008) define três possíveis modos de ser que podem ser produzidos em 

relação à velhice. A reação negativa, involutiva e evolutiva. Cada uma dessas reações 

carrega em si concepções e estereótipos sociais a respeito do envelhecimento.  

A reação negativa diz do modo de ser conectado com a visão pejorativa da velhice; 

expressa uma fixação no passado, há um saudosismo, uma perda da dimensão do agora; 

tudo é desconstrução, só decadência. Viver é um pesado fardo. Geralmente tende a só 

contabilizar perdas e danos, vive-se premido pelo ´ter sido` (Monteiro, 2008, p.63).  

A reação involutiva está relacionada com os conceitos modernos de juventude, 

beleza e prazer.  

Expressa uma regressão, uma negação da passagem do tempo e da idade. A 
pessoa não quer aceitar o envelhecimento de forma alguma, quer manter a 
aparência da juventude. Nessa perspectiva, a velhice também é feia, triste, 
deprimida, inútil. Cada marca da passagem do tempo é vista como decadência 
trazendo tremor e temor. A pessoa vive como se fosse uma máscara da 
juventude, há uma hiperatividade social, esportiva ou sexual, busca-se uma 
intensidade extrovertida da juventude como uma defesa, uma forma de não 
entrar em contato com a realidade vivenciada (Monteiro, 2008, p.64-65).   
 

A compreensão social da velhice está relacionada com a perda. Ao mesmo tempo 

em que se deseja viver muito, não se deseja envelhecer e perder as características da 

juventude que marcam a expressão de vida, saúde e bem-estar que a sociedade tanto 

aclama. Apenas o luto pela perda de tais atributos e uma ressignificação das possibilidades 

reais possibilitarão que o velho consiga se projetar no futuro (Py, 2006). 

A reação evolutiva é a fase de aceitação em que o sujeito compreende a velhice 

como parte do desenvolvimento humano, que precisa ser encarado com naturalidade, 

adaptando-se às mudanças e limitações.  

A pessoa é capaz de encarar a velhice como a última etapa do 
desenvolvimento vital, fase que traz declínios e perdas, como também abre novas 
possibilidades existenciais. Portanto, significa continuar inserido no processo de 
viver, aceitando as mudanças e as limitações inerentes. A vida, podemos dizer, é 
um jogo de perdas e ganhos, isto perfaz todas as idades, do nascimento à morte. 
Viver requer aprender a mais básica verdade – a aceitação do inevitável. 
(Monteiro, 2008, p 65/66)  
 

No envelhecimento, perdas e desilusões são inevitáveis, assim como a experiência 

da finitude. Tal processo de mudanças no corpo, saúde, atividades de trabalho e lazer, 

convívio com pessoas e autonomia, desencadeiam um processo doloroso de luto pelas 
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condições e situações perdidas (Py, 2006). A aceitação da irreversibilidade de tais 

condições possibilita ao sujeito uma aproximação com a nova realidade, permitindo que o 

idoso escolha novas condições e continue se projetando na vida (Seminério, 1999 como 

citado em Py, 2006).  O caminho para busca de um sentido na vida está na balança do 

ganhar e perder, sofrer e gozar (Oliveira & Py, 2013, p. 21). 

A aceitação do processo vital do homem (nascimento, crescimento, envelhecimento 

e morte) permite ao sujeito encarar as transformações da velhice de forma a construir para 

si novas possibilidades. As mudanças na memória, afetividade, sexualidade, relações 

sociais e familiares podem e devem ser exploradas no envelhecimento. Para tanto é preciso 

que o velho esteja disposto a abandonar modos de ser que a realidade física e/ou psíquica 

não corresponde mais. Essa possibilidade de adaptação com vias à transformação permeia 

o campo de possibilidades do sujeito que envelheceu, a responsabilidade dessa escolha 

cabe a cada um (Monteiro, 2008).  

Envelhecer requer empenho e coragem para olhar a realidade e com isso produzir 

novos valores. O envelhecimento saudável está relacionado com a aceitação do processo 

de envelhecimento, desenvolvendo saídas, cultivando a curiosidade pela vida e abertura 

para o novo. Envelhecer requer impregnar-se do sentido da transformação, crer mesmo 

que a vida é como um laboratório de mudanças e não fixação em certezas ou em posições 

anteriormente assumidas (Monteiro, 2008, p.74). A maior ameaça na velhice é abrir mão 

da vida, não assumir por si as escolhas e não construir para si os próprios valores. É viver 

reproduzindo papéis, fechando-se para as relações ou focando em apenas uma esfera da 

vida. É fechar-se para as possibilidades da vida, sem curiosidade, sem espontaneidade ou 

imaginação (Monteiro, 2008).   

O velho é composto pela sua liberdade, devendo fazer-se projeto de si mesmo, 

transcendendo tempo e espaço (Oliveira & Py, 2013, p. 27). Tarefa essa que cabe a cada 

um, escolher e atribuir o sentido das experiências que compõe a própria vida. Buscar uma 

perspectiva de aceitação e enfrentamento das dificuldades/perdas apresentados pelo 

processo de envelhecimento permite que o processo de significação amplie as 

possibilidades de vida e projete o velho no futuro (Py, 2006).  

O campo da vivência humana é rico de significações e construções singulares, as 

escolhas transcendem o objetivo das possibilidades oferecidas pelo meio, abarcam a esfera 

do que é necessário que cada um conquiste e crie para si. Em grande medida é a crença que 

o velho tem de si, das suas capacidades e impossibilidades que o exclui ou o inclui na vida 
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humana. É a forma como o velho se identifica com o envelhecimento, com o que ele 

escolhe tomar para si como verdade, que vai dar o tom de sua vida. 

Na presente pesquisa, a velhice é analisada a partir de seu aspecto multifacetado, 

considerando que ao se falar de velhice fala-se de todos os aspectos mencionados e ao 

mesmo tempo de nenhum. Deixa-se, então, aberto para que os pesquisados revelem seu 

conceito de velhice e quais as significações foram sendo configuradas em torno da 

vivência do envelhecimento. Pretende-se questionar em qual momento o sujeito percebeu 

que envelheceu e assim desvelar qual o concepção de velhice predominante em cada 

vivência. Ou seja, compreender a velhice mais pelo sentido e singularidade do sujeito que a 

normatização determinada em conceitos ou padrões. 

Parte-se do pressuposto que as dimensões da velhice são vivenciadas pelo sujeito de 

forma particular e única: a experiência da aposentadoria aos 65 pode ser o marco simbólico 

da passagem para a velhice assim como o aparecimento de rugas aos 45 ou tornar-se avô 

aos 80. A forma como o envelhecimento será vivenciado é em grande parte o que o sujeito 

produz de significados para si a partir do que é dado socialmente.  
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CAPÍTULO 2 

LOCAIS DE VIVÊNCIA DA VELHICE 

 

 

A velhice encontra-se na sociedade como um todo. Não há ou não deveria haver 

locais destinados à velhice, como um gueto, onde só os velhos circulam. A segregação que 

os velhos vivenciam é em grande parte velada ou maquiada por regras que definem e 

delimitam o que se deve fazer. Encontram-se velhos nas filas especiais, nos bancos de 

ônibus, nas praças, instituições, clubes e nas janelas de suas casas. Mesmo que os velhos 

circulem, que tenham seus direitos garantidos por placas, leis e diretrizes, como é a 

vivência da velhice na prática? Por onde os velhos circulam sem que a sua humanidade 

seja desrespeitada? 

Como um velho anda de ônibus sem que o motorista arranque antes que ele chegue 

ao seu lugar? Como um velho atravessa a rua sem ter que correr (ou enfrentar a 

impaciência dos apressados motoristas)? Onde o velho se expressa, diverte-se e mantém 

relações sociais, afetivas e sexuais? Onde ele pode pensar e produzir intelectualmente?  

A realidade é um tanto diversa e para cada pergunta cada idoso no Brasil daria uma 

resposta diferente. Diante da diversidade, para este trabalho foram selecionados três locais 

(família, asilo, grupos de terceira idade) que têm sido histórica e culturalmente locais da 

velhice. Cada qual com suas peculiaridades, dificuldades e avanços, esses locais compõem 

a realidade de uma parte da população velha.   

  

 

2.1. Família 

 

 

A família, da mesma forma que a saúde e as condições sociais, exerce influência na 

vivência do idoso em relação a sua velhice (Beauvoir,1990). Diversas questões podem ser 

levantadas na relação idoso/família. Um primeiro ponto de vista coloca a família como 

fundamental para uma velhice com qualidade, sendo fundamentais a participação e 

assistência ao idoso. Um segundo ponto questiona o papel da família no bem-estar dos 

idosos (Debert, 1999). Já um terceiro ponto pode ser justificado a partir de dados do IBGE 

de 2000 que apontam para uma nova participação dos velhos no ambiente familiar: os 

domicílios em que os idosos são os mantenedores e responsáveis (Medeiros, 2006).  
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O primeiro ponto salienta a importância que a família tem no cuidado e na 

qualidade de vida de velhos dependentes ou não. A manutenção de vínculos afetivos, a 

possibilidade de serem respeitados os modos de ser e hábitos cultivados pelo velho durante 

a vida e o carinho e suporte adequado, quando oferecidos pela família, possibilitam ao 

idoso uma maior qualidade de vida e bem-estar (Freitas, Souza, Oliveira & Ribeiro, 2006; 

Espitia & Martins, 2006). 

O segundo ponto de vista se justifica pelas denúncias de violência física, moral e 

psicológica relacionadas a idosos que estão inseridos no ambiente familiar. Viver no 

convívio com os filhos e familiares não garante o respeito, autonomia, liberdade e nem 

mesmo a ausência de maus tratos. A convivência em família não significa por si só que a 

relação possibilitará ao idoso cuidado e qualidade de vida (Evandrou & Vitor, 1989 como 

citado em Debert, 1999).  

As famílias transformaram-se profundamente nos últimos 50 anos. Mudanças 

demográficas em seus ambientes, tamanho e composição. Tais transformações 

aconteceram em decorrência da acelerada urbanização. Os espaços residenciais foram 

diminuídos assim como o aumento do número de membros que entraram para o mercado 

de trabalho (Minayo & Coimbra Junior, 2002). O envelhecimento com dependência passou 

a ser um problema na vivência dessas novas famílias, visto que diante das novas demandas 

e da falta de suporte público, a família se vê sozinha no cuidado (Minayo & Coimbra 

Junior, 2002; Fernandes, 2008).  

O papel de cuidador recai sobre um dos membros da família, sendo a sua 

responsabilidade culturalmente definida. Tal função acaba por ser desempenhada por 

apenas um dos membros, o cuidador principal, sendo este o responsável por suprir todas as 

necessidades (Fernandes, 2008, p.2). A família (ou o cuidador responsável) não possui 

suporte por parte das políticas públicas para o atendimento domiciliar do velho, ficando 

então sobrecarregadas, o que acarreta em adoecimento por parte de quem cuida e um 

atendimento precário das necessidades do idoso. A falta de informações, apoio e recursos 

acabam por prejudicar a saúde, o convívio familiar e as relações entre os membros. As 

dificuldades econômicas somam-se ao cenário de desamparo por parte do Estado, o que 

muitas vezes culminam em violência, negligência e abandono (Fernandes, 2008).   

O Estatuto do Idoso prevê atendimento ao velho por parte da família, do Estado e 

da sociedade no que se refere a: direito à saúde, alimentação, cultura, esporte, lazer, 

trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar (Fernandes, 

2008, p.9). No entanto, muito há que se caminhar no sentindo de promover assistência aos 
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familiares e idosos, para que o homem, em seu envelhecimento, tenha um lugar digno na 

sociedade (Fernandes, 2008).    

Outra configuração familiar possível é aquela em que a renda do ancião está na 

base do sustento familiar assim como sua participação no cuidado familiar com os outros 

membros (Camarano, 2002 como citado em Medeiros, 2006). 

Diversas mudanças culturais e sociais repercutiram na forma como a família se 

constitui nos dias de hoje. Os papéis estão se transformando, como o papel do velho dentro 

da família. Novos arranjos sociais têm sido construídos. Idosos que moram sozinhos não 

são necessariamente vítimas de abandono ou de violência familiar, estando o fato mais 

relacionado a uma forma de família extensa em que, mesmo em casas separadas, a 

assistência e o cuidado acontecem (Debert, 1999). O envelhecimento populacional aliado a 

essas novas configurações demandam reflexões atuais a respeito da família e suas relações, 

no sentido de pensar de que forma essas relações serão estabelecidas sem que os vínculos 

afetivos e de solidariedade sejam rompidos ou desgastados (Medeiros, 2006). 

O que cabe ou não à família? Como foram as relações entre pais e filhos antes que 

os pais deixem seu lugar de cuidadores para, na contramão dos desejos e anseios, serem 

cuidados pelos filhos? Quem, despido de orgulho, aceita com resiliência que em 

determinado momento da vida o curso mude e a autonomia e independência, conquistados 

durante parte da vida sejam condicionados a um outro? E quando este outro não quer essa 

vida a mais? Essa parte que falta “no um” e que cabe justamente a “este outro” completar, 

amparar, acolher e amar? Como falar em obrigatoriedade quando se deveria falar em afeto? 

O texto de Fabrício Carpinejar (2013) ilustra uma das realidades do envelhecimento:  

Feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece 
somente no enterro e não se despede um pouco por dia." Há uma quebra na 
história familiar onde as idades se acumulam e se sobrepõem e a ordem natural 
não tem sentido: é quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai 
envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa. Lento, 
devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já 
não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e 
intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de 
seu lugar. É quando aquele pai, que antigamente mandava e ordenava, hoje só 
suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela - tudo é corredor, 
tudo é longe. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar 
sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não 
faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por 
aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em 
paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou, quem sabe, a velhice do pai e da 
mãe seja curiosamente nossa última gravidez. Nosso último ensinamento. Fase 
para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de 
retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim como mudamos a casa para 
atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a 
rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações 
acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no 
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box do chuveiro. A barra é emblemática. A barra é simbólica. A barra é 
inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro, simples e refrescante, 
agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos 
abandoná-los em nenhum momento, inventaremos nossos braços nas paredes. A 
casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços 
estarão espalhados, sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos 
dadas com os objetos, envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. Seremos 
estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e 
desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, 
engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam 
da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso caracol, nos 
arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai 
antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede 
um pouco por dia. Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus derradeiros 
minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, 
buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira: — Deixa que eu 
ajudo. Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o 
rosto de seu pai contra seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo 
câncer: pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo, 
um tempo equivalente à sua infância, um tempo equivalente à sua adolescência, 
um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro. 
Aninhou o pai. Acalmou o pai. E apenas dizia, sussurrado: — Estou aqui, estou 
aqui, pai! O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho está 
ali. (Carpinejar, 2013, n.p,) 

 

A intenção ao incluir o texto foi compartilhar a sensibilidade do escritor em retratar 

o reencontro, promovido pelo envelhecimento e pela doença, entre pai e filho. Cabe 

lembrar que são diversas as formas de acolher a velhice de um familiar e, diante da 

diversidade de realidades e condições, muitos filhos não podem ou não querem suprir as 

necessidades dos pais. Nesse aspecto, qual o papel de cada um: filhos, parentes e Estado? 

A ideia de culpabilizar a família não parece e nem é a saída mais eficaz. Terceirizar o 

cuidado para o Estado também não. Repassar a responsabilidade para instituições 

beneficentes, muitas vezes carentes e sem estrutura? A resposta parece caminhar no que se 

refere à parceria do Estado e da família, no sentido de práticas que possibilitem que os 

recursos públicos e o apoio familiar trabalhem juntos. A articulação família – políticas 

públicas acontece porque a família é base para o funcionamento da rede social da pessoa 

idosa, prevenindo a quebra de vínculos, estimulando as relações afetivas e garantindo que 

o idoso permaneça em seu núcleo familiar, participando da comunidade. Este apoio 

familiar somado a uma rede consolidada de proteção e promoção da pessoa idosa, com 

políticas que assegurem os direitos, saúde e segurança, garante qualidade de vida e 

possibilidades (Gomes, 2009). Pensar uma sociedade que possa acolher o homem em sua 

velhice é trabalho para todas as esferas. 

 

 



36 
 

2.2. Instituições de longa permanência para idosos - ILPI 

 

 

Tendo em vista a realidade do envelhecimento populacional e a crescente 

necessidade de internação em instituições de longa permanência para idosos - ILPI por 

parte de uma parcela da população, as instituições geriátricas são uma realidade com a 

qual muitos idosos precisam contar, compondo-se também como um campo de trabalho 

permeado de dificuldades e desafios.  

As instituições para idosos surgiram no Brasil no início do século passado e foram 

responsáveis em grande parte pela concepção social a respeito da velhice vigente na 

época. Com o surgimento das instituições surge também a ideia de uma velhice isenta de 

responsabilidades, o velho como vítima da vida e não como responsável por suas escolhas 

e atos. A instituição seria o local onde os excluídos injustamente seriam cuidados e 

amparados. O caráter assistencialista das instituições é justificado pela imagem de velho 

bom, temente a Deus, sem maldade e sem vontades. Todo o desamparo da velhice estaria 

associado também às consequências que o processo de envelhecimento acarreta no corpo e 

na mente. O envelhecimento é tomado como degeneração e o velho é carente de 

assistência e cuidados (Groisman,1999). 

É possível apontar uma incoerência em relação à visão que se tinha do velho; por 

mais que estes fossem considerados naturalmente bons e merecedores de assistência, a 

velhice era considerada a degradação máxima do sujeito.  A instituição enquanto saída 

para aqueles que não possuíam meios de cuidado foi também a definidora do estigma 

negativo para a velhice (Groisman,1999). O surgimento das instituições representa 

também o rompimento com os laços sociais, o afastamento do velho da sociedade, dos 

vínculos familiares, do convívio com a comunidade. O distanciamento da velhice 

possibilitou sua própria negação. Ganhando um lugar de cuidado, o velho perdeu seu lugar 

no mundo.  

A procura por instituições para idosos está relacionada a certas questões como: 

perda de autonomia; solidão; medo da violência urbana e violência no trânsito; abandono 

da família; necessidade de cuidados nos aspectos físicos, emocionais e mentais. No 

entanto, muitas das demandas que levam o idoso a ser institucionalizado poderiam ser 

evitadas caso as políticas públicas relacionadas aos idosos oferecessem uma rede adequada 

de apoio ao familiar de um idoso dependente (Bessa & Silva, 2008). Diante das demandas 

e carência de serviços públicos, é possível perceber o crescimento das instituições para 
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idosos. Na região Sul do país, no período de 1980 a 2007 foram abertas 468 instituições 

para idosos (Camarano, 2008).  

As instituições devem ser a última opção para o cuidado da pessoa que envelheceu. 

O estatuto do idoso é claro ao colocar que o atendimento deve ser prioritariamente 

realizado pela família, sendo essa responsabilidade repassada para as instituições em 

último caso, apenas quando se esgotaram todas as possibilidades de atendimento (Brasil, 

2003). 

Instituições de longa permanência para idosos (ILPI) é o termo utilizado atualmente 

para designar as instituições que abrigam velhos. O regulamento técnico das ILPIS define 

que tais instituições devem possibilitar: 

O exercício dos direitos humanos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais 
e individuais de seus residentes. [...] Configurando-se como [...] Instituições 
governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas ao 
domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem 
suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania (Brasil, 2005, 
p.2, artigo 3.6). 

 

A institucionalização do velho é um tema que permite muitas reflexões. As 

instituições para idosos podem ser caracterizados como instituições totais, com 

características marcantes que limitam o espaço e o modo de ser, modificando a identidade 

e a percepção de si.  O conceito de instituição total é trabalhado por Goffman (2001) em 

seu livro Manicômios, prisões e conventos. Para o autor, toda instituição possui 

características de fechamento: 

[...], toda instituição tem tendências de “fechamento”. [...] Seu “fechamento” ou 
seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social com o mundo 
externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema 
físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, 
floresta ou pântanos. A tais estabelecimentos dou o nome de instituições totais, e 
desejo explorar suas características gerais. [...] Há instituições criadas para 
cuidar de pessoas que, segundo se pensa, são incapazes e inofensivas; nesse caso 
estão as casas para cegos, velhos, órfãos e indigentes. (p.16) 

 

Compreender a instituição (ou as ILPIS) a partir da perspectiva das instituições 

totais ajuda o profissional que ali trabalha a compreender como o velho vive sua 

corporeidade, suas limitações subjetivas, as imposições que vêm do outro, tais como os 

horários, cardápios e atividades; todos estabelecidos pela coordenação, definindo o ritmo 

de vida dos idosos. São os horários de dormir, acordar, comer, passear, receber visita, 

fazer e receber telefonemas, desenvolver relações sociais; ou seja, todas as atividades 

desenvolvidas pelos idosos são limitadas e definidas por outra pessoa e de forma coletiva, 

excluindo, assim, a possibilidade de subjetivação e o estímulo à autonomia.  
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A necessidade de ajustamento à nova realidade, assim como o rompimento com os 

vínculos familiares e sociais e o desligamento dos papéis exercidos anteriormente, gera o 

que Goffman (2001) chamou de mutilação do eu, a perda da identidade, com consequente 

perda da capacidade de fazer escolhas, de ser no mundo. Várias instituições possuem 

trabalhos que visam diminuir esse impacto e minimizar a destruição do eu. No entanto, a 

instituição impõe limites que acabam por minar e limitar o ser da pessoa; a vida passa a 

ser gerida por hábitos e regras que lhe são alheias. Ao ser admitido, o velho sofre um 

processo de adaptação (modelação) ao sistema institucional (Limont, 2011). 

A individualidade se perde, dando espaço às atividades coletivas e demarcadas por 

espaço e tempo pré-definidos, os cuidadores e profissionais passam a ser o contato com o 

mundo externo e a direção é responsável pelas determinações do cotidiano que irão 

compor a vida de todos os internos, ou seja, há uma submissão do indivíduo às regras da 

instituição, sendo esse processo o responsável pela perda da individualidade e pela 

determinação dos idosos (Tomasini & Alves, 2007). 

Em resumo, as instituições totais, instituições que abrigam velhos (ILPIS), 

possuem três pontos marcantes: o isolamento social; o mesmo tratamento para todos os 

internos; o controle. Tal configuração mostra-se negativa. Duas portarias regulam o 

funcionamento destes estabelecimentos: MS nº 810/89 (Brasil, 1989) e SAS nº 73/01 

(Brasil, 2001), no entanto percebe-se que o panorama ainda é o de exclusão, alienação e 

massificação (Tomasini & Alves, 2007).  

Em um estudo comparando velhos que frequentam grupos de convivência e 

institucionalizados foi possível perceber que os últimos vivenciam um processo de 

envelhecimento afastado do social e dos aspectos afetivos, em oposição aos velhos dos 

grupos de convivência que desenvolvem atividades sócio recreativas e de valorização da 

cidadania e qualidade de vida (Araújo, Coutinho & Santos, 2006).   

A preservação dos vínculos familiares está entre um dos objetivos propostos pelas 

instituições e determinado por lei (Estatuto do Idoso), no entanto não tem sido um aspecto 

amplamente trabalhado. A instituição não vem como um substituto da família e essa 

participação no tratamento é de vital importância para manutenção de vínculos, 

desenvolvimento afetivo, abrandar sentimentos de solidão e abandono. A ampliação e 

manutenção dos demais vínculos afetivos dos idosos devem ser outro ponto a ser 

trabalhado com seriedade nos projetos da instituição (Brasil, 2003).  

A institucionalização da velhice é uma questão que envolve muitos aspectos. Se por 

um lado a realidade é de carência de políticas públicas, de apoio às famílias e de 
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informação (questões que acabam por colocar a instituição como a única solução viável, se 

não a melhor), por outro lado é possível apontar os prejuízos na autonomia, nos vínculos 

sociais, na interação com outras gerações e na transformação da identidade, acarretado 

pela institucionalização.  

Pensando em projeto de vida (esse como abertura para o mundo, para as 

possibilidades, é o permitir a si continuar escolhendo) e nas experiências vivenciadas com 

alguns moradores de instituições, questiona-se se o processo de institucionalização impede 

o idoso institucionalizado de continuar projetando-se, dando continuidade ao movimento 

de fazer-se através de escolhas e questionamentos.  

Para esse estudo, parte-se do pressuposto de que os conflitos que paralisam os 

velhos (institucionalizados ou não) estão mais relacionados aos mitos e crenças 

cristalizadas a respeito do que cabe ou não a um idoso/velho, assim como a forma como 

esse se percebe (a identidade que carrega), do que unicamente as limitações do meio.  

Diante do panorama apresentado, da já tão estudada e conhecida realidade das 

Instituições de Longa Permanência para Idosos, lanço uma pergunta/provocação: Velhos 

institucionalizados possuem projetos de vida? Diante da mortificação do eu, das regras e 

condicionamentos, é possível continuar escolhendo, projetando-se? Qual parte cabe ao 

velho no processo de alienação e morte do eu? Pensando em uma pessoa cognitivamente 

saudável e consciente dos seus direitos, em qual momento ela desiste de si e escolhe não 

escolher mais? Tal processo de abandono do seu projeto de vida (entendido como abertura 

para a vida) é única e exclusivamente reflexo do processo de institucionalização ou existe 

algo que é do sujeito, da sua história de vida, e que aliado à realidade acaba por fechar 

todas as possibilidades de vivência na velhice? Tais inquietações partiram da prática de 

estágio em psicologia com velhos institucionalizados de duas instituições geriátricas do 

interior de Minas Gerais.  

 

 

2.3 Grupos de Terceira Idade 

 

 

A ideia de terceira idade reconfigurou a velhice, sendo o resultado de um processo 

de universalização da aposentadoria e do trabalho de instituições e agentes especializados, 

destacando a importância das necessidades culturais, sociais e psicológicas das pessoas 

senescentes (Sousa, 2006, p.11). A aposentadoria, conforme o autor, deixa de ser um 
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momento de descanso para um idoso, entendido como debilitado e dependente, para ser um 

momento de lazer, aprendizado e de realização de sonhos.  

Terceira Idade, termo designado às pessoas que estão na fase entre a vida adulta e a 

velhice, compreendendo a faixa etária de 60 a 75 anos, representa os avanços da sociedade 

em relação ao envelhecimento. No Brasil, tal termo remete à ganhos:  

O controle de muitas doenças infecto-contagiosas e potencialmente fatais; a 
diminuição das taxas de fecundidade; a queda da mortalidade infantil, graças à 
ampliação das redes de abastecimento de água e esgoto; o aumento da cobertura 
vacinal e da atenção básica à saúda; a acelerada urbanização; a universalização 
da previdência social e as profundas transformações nos processos produtivos e 
de organização do trabalho e da vida. (Minayo e Coimbra Junior, 2002, p. 20-21)  

 

Com o surgimento dessa nova imagem, o velho aposentado que aderiu ao discurso 

da terceira idade passa a constituir um novo e crescente mercado de consumo. O idoso é 

considerado ativo e participativo enquanto consumidor. A partir da década de 90, grandes 

empresas voltaram sua atenção para atender as demandas da população idosa; bens de 

consumo, lazer, estética, cultura, pacotes de turismo, serviços de prevenção, atenção e 

reabilitação e agências bancárias incluíram os idosos como potenciais consumidores 

(Caldas & Thomaz, 2010; Minayo & Coimbra Junior, 2002). 

Sociologicamente, os idosos da terceira idade influenciam seus destinos, pois são 

numérica e qualitativamente significativos; contribuem para a construção de leis, 

conquistas de benefícios e atuação no cenário político através do voto e da representação 

(Minayo & Coimbra Junior, 2002). No entanto, as atividades exercidas estão voltadas para 

as necessidades individuais como: universidades abertas, os grupos de encontro, de lazer, 

de solidariedade, de atividades físicas e de excursões (Minayo & Coimbra Junior, 2002, 

p.22).  

É possível observar uma mudança na imagem social e individual do idoso. O 

idoso fruto do modelo de envelhecimento ativo, esse sujeito autônomo, livre das obrigações 

familiares e de trabalho, com poder aquisitivo, tem efetivado mudanças na forma como o 

idoso é visto pela sociedade (Caldas & Thomaz, 2010).  

No entanto é válido questionar qual a porcentagem da população idosa no Brasil 

tem verdadeiramente acesso a esse estilo de vida descompromissado e voltado para o lazer. 

Beauvoir (1990) critica essa visão de que a aposentadoria é a melhor fase da vida dizendo:  

Conta-nos que a aposentadoria é o tempo da liberdade e do lazer; poetas gabaram 
“as delícias do porto”. São mentiras deslavadas. A sociedade impõe à imensa 
maioria dos velhos um nível de vida tão miserável que a expressão “velho e 
pobre” constitui quase um pleonasmo. O lazer não abre ao aposentado 
possibilidades novas; no momento em que é, enfim, libertado das pressões, o 
indivíduo vê-se privado de utilizar sua liberdade. Ele é condenado a vegetar na 
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solidão e no enfado, decadência pura. O fato de que o homem nos últimos anos 
de sua vida não seja mais que um marginalizado evidencia o fracasso da nossa 
civilização (p.13).   

 

 Os grupos de terceira idade abarcam idosos na primeira fase da velhice (60 a 74 

anos), enquanto a quarta idade (75 a 85 anos) e a quinta idade (pessoas com mais de 85 

anos) subdividem-na em mais duas fases. O que caracteriza a quarta e a quinta idade são as 

limitações, dependência física e mental que aparecem de forma mais marcante nas pessoas 

das faixas acima de 75 anos. As atividades desenvolvidas para a quarta idade estariam mais 

voltadas para atendimento médico, residencial e treinamento de pessoal para o atendimento 

médico e social (Minayo & Coimbra Junior, 2002).  
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CAPÍTULO 3 

IDENTIDADES CONSTRUÍDAS, DESCONTRUÍDAS E RECONSTRUÍDAS NA 

VELHICE ARTICULAÇÕES COM PROJETO DE VIDA 

 

3.1. Identidades construídas, descontruídas e reconstruídas na velhice  

 

 

Eu prefiro ser 
 Essa metamorfose ambulante  

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 
(Seixas, 1973) 

 

 

Ao nascermos não somos ninguém. É a partir das nossas vivências com o corpo, 

com o tempo, com os homens e com as coisas que vamos nos tornando alguém, nos 

essencializamos, ou seja, construímos nossa identidade (Maheirie, 1994, p. 115). 

Identidade, para Silvia Lane (1981) é o que caracteriza uma pessoa. É a forma 

como a pessoa responde à pergunta: quem é você?. A identidade é definida pelos papéis 

desempenhados socialmente; é atribuída pelo social e aceita, vivenciada pelo sujeito. Para 

que a identidade seja assegurada, esses papéis precisam ser reconhecidos nos meios sociais 

dos quais o sujeito faz parte (Almeida, 2005).  

 Para Ciampa (1993) a identidade é metamorfose, movimento em que o sujeito é 

produto e produtor, em uma relação dicotômica entre o individual e social. É um processo 

que implica uma mútua influência na relação entre o sujeito e o social.  As determinações 

do sujeito são advindas do seu contexto histórico e social, no entanto o sujeito pode criar 

possibilidades e novas formas de ser, modificando o meio em que vive.  

 Da mesma forma que as relações sociais são as responsáveis pela manutenção, 

modificação ou remodelação da identidade, as escolhas que o sujeito faz transformam-na, 

seja pela aquisição, manutenção e/ou destruição de personagens (Ciampa, 1994). Através 

de interações é possível que a identidade possa modificar ou manter a estrutura social e da 

mesma forma ser modificada.  

A identidade, enquanto resultado do processo de interação sujeito – sociedade, 

considera a dimensão histórica, estando relacionada com as estruturações da ordem social e 

com os aspectos subjetivos que compõem o sujeito, para Ciampa (1986): 

Não é possível dissociar o estudo da identidade do indivíduo da sociedade. As 
possibilidades de diferentes configurações de identidade estão relacionadas com 
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as diferentes configurações da ordem social. (...) É do contexto histórico e social 
em que o homem vive que decorrem suas determinações e, consequentemente, 
emergem as possibilidades ou impossibilidades, os modos e as alternativas de 
identidade. (p. 72) 

 
Em um constante movimento, as imagens sociais e individuais a respeito da velhice 

conectam-se e constroem a identidade do idoso.  Entrando em contato com uma imagem 

social, o velho se apropria (ou não) de determinado aspecto dessa imagem, transformando 

sua identidade pessoal.  Assim, repleto de novos significados sociais, o idoso se 

apresentará ao mundo de uma nova forma, o que implica em mudanças na imagem social.  

Um ciclo em constante movimento é criado, o novo velho modifica o significado social da 

velhice e é modificado por. A identidade do velho é criada nesse ciclo, onde as influências 

pessoais (o sujeito velho que se é) e sociais (imagem social de velho que se tem) interferem 

no processo, ou seja, velho e mundo passam a estabelecer entre si uma interação que cria 

e recria, permitindo assim uma identificação mútua (Campedellii, 2009, p.66). 

A identidade é constante transformação e, na velhice, muda com a aposentadoria e 

consequentes modificações na situação econômica, diminuição do contato social (perda ou 

falta de relacionamentos), com a morte do conjugue, adoecimento ou transformações e 

limitações naturais do corpo e do avançar da idade, perda de amigos e familiares, perda da 

dimensão de futuro (Goldfarb, 1995 como citado em Anacleto, Souza, Angelis & Pereira, 

2004).  

A aposentadoria é tema para ampla discussão no que diz respeito à identidade do 

idoso pela condição atual da nossa sociedade, em que somos reconhecidos e qualificados 

por aquilo que fazemos (Moura, 2013). A identidade encontra-se relacionada com o fazer, 

com a atividade produtiva que gera lucro, capital. Todo e qualquer fazer que não tenha essa 

finalidade é desqualificado ou reduzido a segundo plano (Peixoto, 1998). 

A mudança para uma instituição também é um fator de transformação nos papéis 

desempenhados pelo idoso: o rompimento com os papéis exercidos na comunidade ou com 

a família cede espaço para vivências coletivas e papéis massificados; acontece um 

ocultamento da identidade individual, havendo apenas a manifestação da identidade 

coletiva (Moura, 2013). Nas palavras da autora:  

Na instituição, as pessoas parecem assumir uma nova identidade ligada mais às 
suas perdas físicas ou à nova condição de moradia: “Sr. José do asilo tal...”. A 
Sra. Maria passa a ser chamada de Vovó. Assim, a mudança do idoso para a casa 
geriátrica caracterizará uma nova etapa de sua vida, a última, na maioria dos 
casos. Deixa-se para trás uma trajetória vivida e assume-se a condição de 
morador/a de ILPI. (Moura, 2013, p.47)   
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A identidade transforma-se também com as mudanças no corpo. É com os seios que 

as meninas viram moças ou quando completam 15 anos? E quando os meninos viram 

rapazes? Os adultos ficam velhos por causa dos cabelos brancos e rugas ou é a velhice que 

descolore os fios e marca a face? É o aprender a andar que transforma o bebê em criança 

ou o desaprender a andar que transforma o adulto em velho? As transformações físicas 

seguem uma linha linear e não a cronologia que marca os aniversários feitos. Nas palavras 

de Campedelli: 

No envelhecimento, o sujeito perde-se de si mesmo, se desconhece diante das 
limitações que vão se impondo em seu próprio corpo, em sua própria imagem. 
Vivemos uma crise de identidade. (...) quando o velho se depara com uma nova 
identidade: o surgimento dos cabelos brancos, força e vitalidade que agem de 
forma diferente sobre seu corpo, sensações e pulsões que vão perdendo sua 
força, porque o tempo avança e mostra outra imagem, aquela marcada pelas 
vicissitudes do tempo. (p.38)  

 

Mudanças externas, internas, sociais, políticas e culturais acabam por influenciar a 

identidade do idoso. A produção dos papéis possíveis na velhice vem ganhando novos 

contornos; novos paradigmas têm sido construídos no que diz respeito ao envelhecimento. 

Os discursos a respeito do velho doente, incapaz e improdutivo têm sido substituídos pelo 

lema da melhor idade, com falas que estimulam a saúde, a busca por qualidade de vida e a 

prática de exercícios físicos (Duran & Magalhães, 2012).  

Os papéis na velhice sofreram mudanças no final deste século, novas formas de 

identidade são observadas no sentido de uma velhice cheia de possibilidades, projetos e 

planos. O idoso, antes visto como dependente e alheio à própria vida, passa a ser 

compreendido e estimulado a ser sujeito da própria história. Campedelli (2009) vai dizer 

que:  

Esta nova velhice também passa por decisões que os mais velhos deverão ajudar 
a tomar com relação ao dia a dia da comunidade em que vivem e interagem, 
deixando de lado aquela posição tão característica de assujeitados ou de mutismo 
e passar a ser o guardião da identidade e da memória. (p.41) 

 
Para além do papel de guardião da memória está a possibilidade de vivência da 

individualidade de forma autônoma e emancipada, com novas formas de percepção de si 

que estimulam e garantem a autoimagem e a autoestima (Campedelli, 2009).  O velho não 

se percebe velho sob os conceitos estereotipados e depreciativos pelos quais um dia já foi 

nomeado. Esse tipo de velho é o outro; a própria velhice é descrita sobre novos conceitos e 

modos de ser (Paiva, 2011).  

Ao velho cabe escolher como se posicionar: pode reproduzir a imagem social que 

foi estabelecida; reproduzir e identificar-se como pertencente, produzindo poucas 
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transformações na sua identidade; ou pode (re)criar uma nova identidade de velho, criar 

um contraste entre o que foi apresentado socialmente e a maneira como vai vivenciar. Tal 

contradição, entre a imagem social do velho e como cada um se comporta individualmente, 

é o fundamento para que o homem produza subjetivamente (Caldas & Thomaz, 2010). 

Entende-se, portanto, que a identidade do velho é o resultado do processo de interação 

sujeito – sociedade, aquilo que o sujeito compreende e vivencia a respeito do 

envelhecimento com o que a sociedade diz do velho e do envelhecer.   

A compreensão da velhice é o resultado de processos sociais, história de vida 

pessoal, identidades, do estilo de vida, concepções, mitos e estigmas.  Dessa forma, o 

envelhecimento é compreendido a partir das relações, sendo o homem produto de relações 

vividas com os outros e com o mundo. Não se faz singularidade sem a pluralidade; o 

homem é ser no mundo, ou seja, um ser social. Portanto, conhecer a situação em que se 

encontra, suas relações e projetos, é fundamental para se compreender um homem 

(Maheirie, 1994). 

Cada indivíduo vivencia as relações sociais e configura uma identidade pessoal, 

cria uma história, um projeto. Maheirie (1994) estabelece uma relação entre Sartre e 

Ciampa, a identidade enquanto metamorfose, desejo de ser, projeto, vir a ser, o sentido 

das atividades, a escolha do homem, são sínteses que encontramos nos dois autores 

(p.155). A autora identifica em Sartre uma teoria da identidade: o caráter histórico-

dialético do homem. Sendo esse constituído e constituinte do processo social, é o resultado 

da cultura e da sociedade na qual está inserido e produtor da mesma, em um processo de 

interiorização e objetivação. Identidade entendida enquanto resultado dessa articulação 

entre objetividade e subjetividade do homem no mundo, ou seja, identidade como sendo 

aquilo que o sujeito vê de possibilidade para si e aquilo que o social oferece para ele. O 

projeto é entendido enquanto dialética subjetivo-objetivo; o homem é feito em ação, a 

partir de possíveis e impossíveis em relação ao futuro; é objetivando a subjetividade que o 

homem se projeta (p155). Identidade é projeto, visto que projeto é escolha dentro das 

dadas possibilidades, limitadas ou existentes. Escolhe-se não o que se quer, mas sim dentro 

do meio em que se está inserido. A liberdade está em exercer essa escolha (Maheirie, 

1994). Identidade é projetar-se, escolher, fazer a síntese entre presente, passado e futuro, 

sendo o seu desenvolvimento determinado pela história, pelo social, material e condições 

individuais (Ciampa, 1994).  

Campedelli (2009) em sua tese a Identidade do velho no mundo contemporâneo 

afirma a importância de políticas públicas que estimulem os sujeitos a produzir novas 
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formas de identidade, novas realidades, considerando as diversas formas de ser, assim 

como as várias subjetividades e meios culturais. Os resultados de sua pesquisa permitiram 

observar que a identidade do velho é construída em processo, durante toda a vida, 

recebendo influências do meio em que esses sujeitos viveram. Os novos valores 

possibilitam ao velho o lugar de protagonista da sua história, produtor de sua identidade e 

cultura; como produtores e coprodutores de conhecimentos, de nova visão de mundo 

(Campedelli, 2009, p.114). Paiva (2011) também observou que a identidade do velho é 

processo do decorrer da vida:  

A partir das memórias trazidas nos diálogos e nos discursos das idosas, 
observamos como a identidade foi sendo construída no processo do envelhecer. 
Saudades, emoções, silêncios... todo o movimento de idas e vindas que são 
próprios do viver-envelhecer. Observamos nas trajetórias de vidas os caminhos 
percorridos, as aprendizagens que se fizeram e que constituíram a identidade 
metamorfose: transformações do corpo, de papéis sociais, de atividades, de 
projetos e da consciência. (p. 89) 

 
O processo de produção da identidade do idoso permite refletir a respeito das 

possibilidades de mudanças na forma como este se projeta na vida.  As transformações na 

identidade dos idosos acontecerão do início ao fim. Compreendendo o movimento em que 

a identidade é produzida, uma questão se faz presente: é possível direcionar essa produção 

de novos papéis, novas formas de encenar essas personagens? O conceito de projeto de 

vida de Sartre (2010) permite pensar na responsabilidade do idoso na construção de modos 

de ser saudáveis no envelhecimento. 

 

 

3.2.  Projeto de vida/projeto de ser 

 

 

A noção de projeto é essencial para entender o homem. Esse não é nada a não ser 

seu projeto de vida (Sartre, 2010). O homem é aquilo que projeta, a partir de suas decisões 

e experiências; é a partir da existência que ele se define; é pelas escolhas que se constituí.  

Nas obras de Sartre encontra-se o termo Projeto de vida e Projeto de ser para 

definir um mesmo conceito que está presente em todo seu trabalho e que diz do homem 

como um ser voltado para o futuro. O Projeto de Ser no pensamento de Sartre constata o 

homem enquanto um ser temporal, inscrito numa materialidade concreta necessariamente 

projetado para um futuro livremente eleito (Ehrlich, 2002, p.28). 
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Os conceitos de Sartre relacionados ao homem, liberdade e projeto são 

fundamentais para compreender o projeto de vida no envelhecimento. O homem em Sartre 

é liberdade, sendo este condenado a ser livre, no sentido de que existe independentemente 

de sua vontade (foi lançado no mundo) e por existir é obrigado a escolher. O homem é 

responsável por tudo aquilo que faz de si. No entanto, isso não quer dizer que é possível 

escolher o que bem se entende, as possibilidades de escolhas estão delimitadas pelo 

contexto em que o sujeito está inserido (realidade dada no qual ele foi lançado) e pela 

realidade construída. Vale ressaltar que o conceito de escolha não se assemelha ao de uso 

habitual; o conceito de escolha em Sartre diz que escolher é atuar no mundo, não tendo 

nenhuma correspondência com a ideia de ´livre arbítrio´ (Maheirie, 2002, p. 43). 

A liberdade em Sartre está na obrigatoriedade da escolha, lembrando que não 

escolher também é uma escolha:  

Isto, embora pareça algo estritamente formal, tem uma grande importância para 
limitar a fantasia e o capricho. Pois, diante de uma situação real eu sou obrigado 
a escolher uma atitude e, de qualquer modo, sou responsável por uma escolha 
que, ao me engajar, engaja também a humanidade inteira, mesmo que nenhum 
valor a priori determine minha escolha, isto nada tem a ver com capricho. O que 
quer que o homem faça, não tem como não assumir a total responsabilidade 
diante dessa situação. (Sartre, 2010, p. 51)  

 

O homem é definido a partir do seu engajamento, que não está feito previamente, e 

é escolhendo que este se faz. A princípio o homem não é nada, ele será a posteriori, e será 

aquilo que ele se tornar (Sartre, 2010, p. 25). Para Sartre (2010), o homem é aquilo que 

quer ser; é o que ele faz de si a partir de sua existência; é aquilo que ele projeta, sendo esta 

a forma de manifestação da subjetividade humana.  

Queremos dizer que o homem existe antes de tudo, ou seja, que o homem é, 
antes de tudo, aquilo que ele projeta vir a ser, e aquilo que tem consciência de 
projetar vir a ser. O homem é, inicialmente, um projeto que se vive enquanto 
sujeito, e não como um musgo, um fungo ou uma couve-flor; nada existe 
anteriormente a esse projeto; nada existe de inteligível sob o céu e o homem será, 
antes de mais nada,  o que ele tiver projetado ser. Não o que vai querer ser. Pois 
o que entendemos ordinariamente por querer é uma decisão consciente que, para 
a maior parte de nós, é posterior ao que fizemos efetivamente de nós mesmos. 
Posso querer aderir a um partido, escrever um livro, casar-me, tudo isto é apenas 
uma manifestação de uma escolha mais original, mais espontânea do que aquilo 
que se chama vontade. Mas se realmente a existência precede a essência o 
homem é responsável pelo o que é. A primeira decorrência do existencialismo é 
colocar todo homem em posse daquilo que ele é, e fazer repousar sobre ele a 
responsabilidade total por sua existência. (p.26)   

 
É a partir da ação que o homem compõe sua realidade e existência. Ele existe a 

partir do momento em que se concretiza, não sendo nada além que seu projeto, ou seja, 

nada além que a somatória de suas atitudes e atos, que compõe sua vida (Sartre, 2010). O 
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projeto é projeto de vida na medida em que projetar-se é dar a direção aos atos e atitudes 

que acabam por compor a vida daquele que escolhe. Projetar-se é fazer-se e o homem é 

composto a partir deste processo de escolhas, não escolhas e direcionamentos. 

Quando escolhe, o sujeito está atuando no mundo, concretizando sua subjetividade 

em meio aos possíveis. Nem sempre esse processo de objetivação da subjetividade está 

relacionado a uma reflexão consciente e tal processo de escolha se dá em meio as 

determinações do contexto, do passado e em função do ainda-não-feito, do futuro 

(Maheirie, 2002, p.37).  

Acontecendo sempre de forma mais ou menos alienada, a escolha é a definição 
dos possíveis e impossíveis presentes no contexto. Ao escolher, singularizo a 
possibilidade ou a impossibilidade coletiva, tornando-a individual, pois a 
interiorizo e exteriorizo na coletividade, mesmo que não me reconheça nesta 
ação (Maheirie, 2002, p.37). 

 

Portanto, o projeto é entendido enquanto lançamento para o futuro, para frente, e 

está relacionado com abertura para a vida, possibilidades (Dias, 2011). O projeto de vida 

do idoso não está restrito à sua realidade objetiva. A abertura para as possibilidades de 

transformação da sua história é dada a partir da análise das vivências durante a vida.  

(Ferreira, Mata, Santos & Maia, 2010).  

Mirian Goldenberg (2013) faz uma leitura a respeito do projeto de vida de idosos 

em seu livro A bela velhice. Para a autora, ter um projeto de vida é a saída para um 

envelhecimento com qualidade, o que ela chamou de Bela Velhice:  

A bela velhice é o resultado natural de um “belo projeto de vida”, que pode ser 
construído desde muito cedo, ou mesmo tardiamente, por cada um de nós. A 
beleza de velhice está, exatamente, na sua singularidade, nas pequenas e grandes 
escolhas que cada indivíduo faz ao buscar concretizar seu projeto de vida. (p. 18)  

 

O projeto de vida pode ter suas raízes na infância, momento em que, com toda a 

vida por viver, se é possível projetar o que se espera do futuro. A liberdade de escolha é 

pertinente ao ser humano em todos os momentos da vida e as escolhas que são feitas do 

nascimento até a morte mudam os projetos e mudam a vida. Não é apenas na infância que 

o projeto de vida ganha direcionamento e sim em diferentes fases da vida, a cada escolha e 

a cada acontecimento (Goldenberg, 2013).  

 A liberdade de escolha e a responsabilidade pelo próprio projeto de vida são 

explicadas pela máxima existencialista que diz: Não importa o que a vida fez com você, 

mas sim o que você faz com o que a vida fez com você ou a liberdade é o que você faz com 

o que a vida fez com você (Goldenberg, 2013, p.34). A autonomia e responsabilidade do 

sujeito, no caso desta pesquisa o sujeito idoso, dizem dessa liberdade em atribuir o 
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significado das experiências pelas quais passou, como o significado do próprio 

envelhecimento e também o significado da própria vida.  

A concepção que se tem da velhice e do envelhecer acabam por motivar a abertura 

ou o fechamento do idoso para o mundo. É a forma subjetiva de ser velho que vai 

influenciar as escolhas dos sujeitos na velhice. Nesse sentido, Goldenberg (2013) fala da 

busca por um significado para a última etapa da vida; a autora cita Viktor Frankl (2008, 

p.35) para dizer da importância de buscar o significado da própria existência para a 

construção de um projeto de vida.  

O significado da vida é único e próprio de cada indivíduo. As particularidades de 
cada um, principalmente de seus valores, é que definem o sentido de cada vida.  
O significado pode ser encontrado de diferentes maneiras: no trabalho ou na 
criação, no amor e também na atitude que se tem em relação ao sofrimento 
inevitável. (Goldenberg, 2013, p.36)  

 

Quando a velhice é significada como morte, remete o indivíduo à finitude e à 

inexistência de um futuro, fecha as possibilidades para a vida:  

À medida que o sujeito acredita estar se aproximando da hora fatídica, ele perde 
a capacidade de planejar e crer nos seus desejos. Portanto, se o futuro está 
fechado para qualquer projeto, não existe também qualquer possibilidade de 
rearticulação do seu presente. A cadência dos dias é marcada, apenas, pela espera 
da morte, não dando possibilidade para o sujeito planejar sua vida. (Vieira, 2004, 
p.179)  

 

O envelhecimento e a velhice são partes da totalidade da vida e, no entanto, são em 

muitos aspectos elementos de um verdadeiro tabu, uma condição que grande parte da 

sociedade exclui e desconsidera, norteada por uma cultura que idealiza e supervaloriza o 

novo, a vitalidade e a beleza jovem. O velho é a denúncia do oposto, é a lembrança viva da 

finitude. O envelhecimento está atrelado à morte na medida em que é a última etapa da 

vida. Após a velhice há a morte. Não que velhice seja a morte, mas é a etapa que antecede 

aquilo que é socialmente temido e mal compreendido (Monteiro, 2002). 

 Sendo o nascimento o marco que inicia a vida, a velhice estaria no polo que dá a 

dimensão do tamanho da vida (Vieira, 2004). Tal concepção de velhice como um passo 

para a morte compõe, em grande medida, o imaginário social a respeito da velhice. No 

entanto, há que se trabalhar para que a realidade seja a da preservação do eu, da identidade 

do velho como forma natural da vivência humana e não uma eterna luta para que o homem 

velho possa ser além do limite do outro, definido por estigmas e crenças limitantes. 

Diante da diversidade de vida possível na velhice, das diferentes possibilidades de 

ser; idosos que possuem sentido de viver e se identificam com uma imagem da velhice 
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positiva recusaram uma “morte simbólica” ou uma “morte social”, criando novas e 

positivas representações sobre a velhice (Goldenberg, 2013, p.38).  

O significado atribuído é sempre particular e está relacionado às vivências do 

sujeito, o que torna cada projeto de vida singular e único. A beleza da velhice está na 

liberdade de ser, nas possibilidades de sentidos e significados. Para Frankl (2008 como 

citado em Goldenberg, 2013) cada vida teria um significado particular, mesmo nas 

circunstâncias mais adversas, sórdidas, miseráveis e trágicas (p.37), sendo possível ao ser 

humano transformar vivências negativas e tristes em positivas.  

A capacidade humana de construir para si um projeto de vida que lhe permita ser no 

mundo com qualidade, prazer e felicidade está associada à capacidade de fazer escolhas 

verdadeiramente autênticas, implicadas e de acordo com as próprias vontades. Atender às 

demandas sociais, restrições familiares ou imposições culturais acabam por minar a vida e 

adoecer o sujeito. O projeto de vida seria então, fazer algo que dê significado à sua 

existência, de acordo com aquilo que tem sentido para o sujeito (Goldenberg, 2013, p.114). 

 Portanto, projeta-se na vida desempenhando, recusando e reconstruindo papéis; 

ressignificando fatos e experiências em direção a um futuro livremente eleito (Ehrlich, 

2002, p.28). O futuro carrega suas marcas do presente e do passado, mas é campo fértil 

para os possíveis. Escolher o futuro, eleger experiências, desconsiderar ações pré-

determinadas só é possível a partir da perspectiva de um idoso consciente e reflexivo a 

respeito de si e dos aspectos que permeiam sua realidade. 

Na vida, há que se continuar escolhendo. E no envelhecimento? Como e o que é 

possível aos idosos no que diz respeito ao direcionamento ou redirecionamento de projetos 

de ser autênticos e saudáveis? O que os idosos de hoje, considerando-se as diversas 

realidades, são capazes de eleger para si? Como se articulam na velhice os estereótipos, 

limitações, vontades e prazeres? Ao que parece, redimensionar o idoso para a 

responsabilidade com o próprio projeto de ser pode ser um dos caminhos.   
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CAPÍTULO 4 

 MÉTODO, OU DE COMO SE TRABALHOU PARA CAPTAR E ENTENDER OS 

PROJETOS DE VIDA 

 

 

Esta pesquisa é do tipo qualitativa, na qual se investigou as articulações entre 

identidade e projeto de vida de idosos de São João del-Rei e região. Para tanto, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas, por entender-se que tal método possibilita a 

compreensão dos aspectos específicos e individuais que permeiam a identidade e as 

vivências a respeito do projeto de vida dos idosos pesquisados, assim como os aspectos 

culturais e históricos que estão sendo vivenciados como um todo. 

 

 

4.1 Princípios éticos 

 

 

As questões éticas permeiam as relações humanas em todas as suas esferas. 

Relacionar-se com o outro implica em cumprimento de normas e condutas que visam 

garantir o respeito e a autonomia. Mais que isso, a ética visa possibilitar uma reflexão 

acerca dos modos de ser e das atitudes do ser humano em relação a outro ser humano e/ou 

em relação a outras espécies e contextos políticos e culturais. Falar em ética é falar em 

liberdade, de normas, leis, de respeito, de responsabilidade, de subjetividade, de arte, de 

opção, de cultura (Romaro, 2006, p.40).  

As produções a respeito da ética em pesquisa não se restringem apenas à 

aplicabilidade do TCLE. A definição de públicos de maior vulnerabilidade (crianças, 

idosos, pessoas legalmente incapazes, pessoas institucionalizadas em prisões) obrigam as 

pesquisas que utilizam tais sujeitos a serem mais criteriosas e atentas. Esses também são 

pontos discutidos pela ética (Goldim, 2000).  

Percebeu-se uma escassez de conteúdos a respeito da ética em pesquisa com idosos. 

O assunto não é tema de publicações científicas brasileiras e internacionais (Goldim, 

2000). No entanto, muito já tem sido discutido a respeito da ética no tratamento e cuidado 

com os idosos. Leis e diretrizes foram criadas no intuito de garantir direitos e melhores 
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condições aos idosos, entretanto o que se observa na prática muitas vezes é o descaso, a 

exclusão e a falta de autonomia (Yamada, Dellaroza, & Siqueira, 2006).  

Na página da UFRG o prof. José Roberto Goldim (2000) propõe o mesmo caminho 

adotado em outras pesquisas a ser utilizado com idosos: consentimento informado, 

a avaliação risco-benefício, a avaliação por um Comitê de Ética em Pesquisa, a 

qualificação dos pesquisadores e a adequação metodológica do projeto de 

pesquisa propriamente dito (p.1).  

Seja com idosos ou com sujeitos de outras faixas etárias, com especial atenção à 

necessidade de autorização também por parte do representante legal no caso de crianças, as 

informações prestadas no TCLE devem ser claras, com linguagem acessível e que 

represente a realidade do sujeito. Com idosos, o momento de compreensão do TCLE pode 

demorar mais do que com as outras faixas etárias, demandando tato e cuidado por parte do 

pesquisador. Todas as dúvidas e dificuldades encontradas pelos sujeitos devem ser sanadas 

e resolvidas (Goldim, 2000).  

Idosos institucionalizados recebem atenção especial, como no caso de prisioneiros e 

demais institucionalizados. A questão da autonomia para escolher ou não participar, assim 

como manter preservado o voluntariado do sujeito, são questões que marcam a pesquisa 

com idosos asilados. Por mais que constituam um público tutelado pelos responsáveis da 

instituição, não se deve tomar como incapaz todo idoso que ali reside. Pedir permissão e 

prestar esclarecimentos, também e principalmente, para os idosos escolhidos para 

participar constitui etapa fundamental e imprescindível para quem quer trabalhar com 

sujeitos inseridos nesses contextos. Não basta que apenas os responsáveis autorizem, é 

preciso que o idoso esteja no poder de decidir, podendo escolher inclusive não participar, 

mesmo que a coordenação da instituição julgue positiva e benéfica a sua participação. Um 

ponto importante nesse processo é a adequação do TCLE às dificuldades apresentadas por 

aqueles a que o documento se endereça, como por exemplo, aumentar a letra do texto no 

TCLE caso os sujeitos sejam idosos (Goldim, 2000).  

Vários são os pontos em que a pesquisa com idosos se assemelha a pesquisa com 

crianças, ambos constituem um público vulnerável que necessita de cuidados especiais. Em 

ambos, os resultados das pesquisas devem contemplar apenas a faixa etária da qual fazem 

parte, respeitando assim o critério de justiça, o qual garante que aqueles dados não 

poderiam ter sido obtidos por outros meios, com sujeitos adultos ou com animais, evitando 

que idosos e crianças sejam expostos desnecessariamente a procedimentos de pesquisa 

(Goldim, 2000). Lembrando que os danos causados por pesquisas mal feitas estão para 
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além das questões físicas, incluindo também as emocionais e psíquicas (Calvetti, Ludwig, 

Redivo, Menegat, & Müler, 2007). 

A partir das questões levantadas acima, conclui-se que a ética em pesquisa está para 

além dos TCLEs, que marcam objetivamente o compromisso do pesquisador com a 

comunidade/sujeitos pesquisados. As questões éticas se encarregam de garantir o respeito e 

o cuidado com os sujeitos pesquisados e compõem um arsenal de itens e preceitos que 

lembram o pesquisador de que é necessário colocar os direitos humanos/animais à frente 

do seu objeto de pesquisa. A princípio tal atitude mostra-se como tarefa fácil e de conduta 

natural de qualquer cidadão, mas não é. O cuidado com a ética deve perpassar todos os 

momentos da pesquisa, assim como fazer parte da postura do pesquisador na abordagem, 

execução e descrição dos encontros com o entrevistado e também no momento de 

confeccionar e publicar o relatório final.  

Compreendendo que em diversos momentos a imersão do pesquisador em seu tema 

e proposta torna-se intenso, a avaliação dos pares se faz obrigatória e não menos 

necessária. Submeter os projetos, principalmente os ainda não executados, aos comitês de 

ética garante que a pesquisa não cause, mesmo que sem intenção, nenhum dano a nenhuma 

pessoa, animal ou comunidade.  

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo conselho de ética e os TCLEs 

utilizados na pesquisa encontram-se em anexo (Apêndice II).  

 

 

4. 2 Entrevistas 

 

 

A pesquisa foi realizada utilizando-se de entrevistas, especificamente seu subtipo 

semiestruturada. As entrevistas possibilitam aprofundar a compreensão da forma como os 

entrevistados vivenciam/vivenciaram determinadas situações abarcando também os modos 

como as relações entre os indivíduos de um grupo são estabelecidos. Tornam-se em função 

disso um meio fundamental para se estudar práticas, crenças, valores e sistemas 

classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que 

os conflitos e contradições não estejam claramente explicitados (Duarte, 2004, p.215). 

As entrevistas semiestruturadas possibilitam ao pesquisador trabalhar com um tema 

sem limitar as possibilidades de respostas do entrevistado. O roteiro possui apenas 

perguntas norteadoras a respeito do tema de interesse, a conversa flui livre, permitindo que 



54 
 

o pesquisador insira questões que possam emergir no decorrer da entrevista (Manzini, 

2004). No entanto, o entrevistador mantém uma postura que permite ao entrevistado expor 

seu universo cultural sem ser induzido (Humerez, 1998).  

A entrevista não é uma mera ferramenta para coleta de dados, caracteriza-se como 

dispositivo enunciativo que desconsidera a busca de verdades universais (Rocha, Daher & 

Sant´Anna, 2004). Possibilita ao pesquisador ter acesso a um universo de significações e 

reflexões por parte do entrevistado, extrapolando a sua dimensão pela singularidade das 

práticas de linguagem, indo além de uma mera superação das barreiras da escrita (Rocha, 

et al, 2004, p.7).  

 Nesse sentido, foram ouvidos dois idosos pertencentes a cada um dos seguintes 

segmentos: grupos comunitários de terceira idade, instituições geriátricas; e pelo menos 

quatro idosos que não frequentavam nenhum grupo, sendo dois que moravam com a 

família e outros dois que moravam sozinhos. O objetivo foi abranger idosos de diferentes 

meios, não com o intuito de comparação e sim com a intenção de compreender os aspectos 

que permeiam o envelhecimento e a produção de identidade de idosos de diferentes 

realidades; possibilitando que possam ser compreendidas visões de mundo e de velhice nos 

vários segmentos nos quais a velhice pode ser vivida em nossa sociedade. Procurou-se 

abrir espaços para que os idosos pudessem apresentar suas histórias de possibilidades e 

impossibilidades, a realidade de suas vivências e seus projetos de vida.  

As entrevistas foram realizadas em encontros individuais com os entrevistados. 

Neste momento intencionou-se compreender a maneira de perceber e vivenciar o 

envelhecimento, os aspectos individuais e sociais que influenciavam suas identidades. As 

entrevistas realizadas tiveram como norte a temática da identidade de velho e o projetar-se 

na vida. Foi possível, a partir de relatos individuais de vivências particulares a respeito da 

velhice, revelar a experiência da velhice como um todo (a velhice comum). Ao contar suas 

experiências com a velhice o sujeito refaz os caminhos, as significações que o levaram a 

estar onde está. A partir da narração o sujeito vai desvelando os significados construídos a 

respeito do ser velho.  

A entrevista seguiu um roteiro semiestruturado, preparado previamente com base 

na literatura atual a respeito do tema. A elaboração do roteiro visou à organização dos 

conteúdos básicos a serem abordados no momento da entrevista (Manzini, 2003). 

O roteiro deve ter perguntas simples e diretas. Perguntas muito longas podem 

confundir o entrevistado e também deve-se atentar para o vocabulário de acordo com a 

compreensão dos entrevistados. Outro ponto a ser observado na construção dos roteiros é a 



55 
 

sequência das perguntas. Iniciar com perguntas abrangentes a respeito do tema a ser 

estudado, indo das mais fáceis às mais difíceis de serem respondidas (Manzini, 2003, 

p.18).  

A adequação do roteiro é considerada uma medida de segurança para conferir 

maior validade. Tal procedimento é composto por dois momentos: apreciação por juízes 

externos e entrevista piloto (Manzini, 2003, p.20). Após a entrevista piloto é possível 

adequar possíveis questões a respeito dos termos utilizados, clareza e objetivo das 

perguntas e, por ventura, ausências (Manzini, 2003). 

Partindo dos conceitos acima, foi elaborado um roteiro inicial contendo 15 

perguntas que, após serem discutidas com o orientador, foram colocadas à prova em uma 

entrevista piloto. A entrevista piloto está descrita no próximo item.  

O roteiro inicial teve suas questões reformuladas. Sua versão final continha 10 

questões que visavam nortear a conversa. As perguntas foram elaboradas com base na 

literatura a respeito do envelhecimento, experiências com os idosos e a partir das reflexões 

possibilitadas pela entrevista piloto. Em seguida o roteiro foi discutido com o orientador do 

trabalho, Prof. Dr. Marcos Vieira Silva, e os membros participantes do grupo de pesquisa. 

 As perguntas abordaram os aspectos a serem trabalhados, sem que isso implicasse 

em uma conversa fechada do tipo pergunta-resposta. As questões encontram-se em anexo 

(Apêndice I).  

 

 

4.3 Entrevista Piloto 

 

 

A entrevista piloto foi realizada com o Sr. “N”, natural de São João del Rei, 85 

anos, morador do Albergue Santo Antônio há quase quatro anos. Chegando ao local em 

que a entrevista seria realizada, o Sr. “N” estava conversando com a namorada, também 

moradora do asilo. Atencioso e muito satisfeito em conceder a entrevista, sugeriu uma sala 

mais reservada.  

A conversa possibilitou revelar as fragilidades e incoerências a respeito do roteiro 

enquanto instrumento de coleta de dados. Foi possível perceber que perguntas seriam 

desnecessárias e a presença de questões complexas, que deveriam ser reformuladas, foram 

divididas em duas e/ou excluídas do instrumento. A pergunta “Quais papéis o senhor 

desempenha hoje em dia?” foi reformulada para “quem é o senhor (a)?”. A palavra 
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“papéis” não foi compreendida, devendo ser substituída caso seja necessário abordar o 

tema.  

As demais questões do roteiro possibilitaram guiar a conversa com o idoso de uma 

forma fluida e tranquila. Observou-se, ainda, que as questões propostas no roteiro devem 

ser memorizadas, pois, conforme a maneira pela qual os relatos são apresentados, as 

perguntas podem ser formuladas em diferentes momentos. A entrevista deve ser realizada 

como uma conversa viva, percorrendo na maioria das vezes caminhos inesperados e o 

entrevistador deve estar preparado e aberto para captar todas as informações.  

 

 

4.4 Roteiro final 

 

 

A pergunta “Quem é o Sr. (a)?” teve como objetivo estimular os idosos a falarem 

dos papéis que desempenhavam e, com isso, possibilitar a compreensão da identidade e 

suas metamorfoses. As respostas possibilitaram observar como os papéis desempenhados 

se articulam com a temática de projeto de vida.  

A pergunta a respeito da trajetória de vida (Conte um pouco como foi sua vida, sua 

trajetória) permitiu a compreensão do contexto dos entrevistados, experiências marcantes, 

fatos que compõe o sujeito e seu modo de ser. A questão a respeito da vida diária (Como é 

o seu dia-a-dia, sua vida diária?) teve como propósito investigar o projeto de ser, a 

qualidade de vida do idoso, a autonomia, prazeres e dificuldades da vida dos entrevistados. 

O conteúdo das respostas dessas questões possibilitou investigar quais aspectos da vida já 

vivida influenciavam a atual.  

A pergunta sobre o envelhecimento (O que o Sr(a). pensa a respeito do 

envelhecimento? O que aconteceu na sua vida que te faz pensar desta maneira?) foi 

pensada no intuito de investigar possíveis estereótipos e crenças que orientam a vivência 

da velhice do sujeito. A pergunta a respeito da percepção do próprio envelhecimento (Em 

qual momento ou em que momentos o Sr(a). percebeu que estava velho, ou que estava 

ficando velho? Teve alguma situação específica? Que sentimento lhe veio ao perceber-se 

velho(a)? O que o Sr(a). sentiu quando percebeu que estava ficando velho?) investigou 

possíveis marcos sociais e simbólicos para a velhice: aposentadoria, cabelos brancos, 

tornar-se avô, entre outros. Essa questão foi inspirada por um relato de Simone de 

Beauvoir (1990) em seu livro A velhice. Ela descreve o momento e o impacto da percepção 
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do próprio envelhecimento ao escutar alunas comentando o quanto ela era velha. No caso 

da Simone o outro foi o marco da sua velhice. E para os entrevistados?  

As possibilidades e limitações na velhice foram investigadas através das perguntas: 

“Quais possibilidades de vida o Sr(a). acredita que são possíveis na velhice? Quais delas o 

senhor gostaria de ter ou acha que deveria ter?”; “Com quais limitações o Sr(a). tem se 

deparado nos últimos anos, seja pela saúde, pela idade ou contexto em que vive?”. As duas 

questões foram pensadas para ajudar na compreensão do projeto de ser de idosos de 

diferentes segmentos e possibilitar a investigação das diferenças proporcionadas pelo local 

onde o idoso está inserido. Por exemplo, um idoso institucionalizado percebe para si mais 

ou menos possibilidades? E o que mora com família? Partiu-se da perspectiva do idoso e 

não houve uma análise objetiva das possibilidades concretas oferecidas pelo ambiente. As 

influências do meio foram levantadas, no entanto o que se pretendia era compreender o que 

cada sujeito percebe de possibilidade para si, o que cada um almeja e sua capacidade de 

romper com as possíveis limitações e a criação de alternativas. Investigar as limitações 

teve como objetivo levantar as questões que podem atrapalhar e/ou impedir a vivência 

saudável da velhice.  

A questão a respeito de como vencer esses limites (O que o Sr(a). tem feito ou 

gostaria de fazer para mudar essa situação de limitação, esses impedimentos?) tinha como 

objetivo investigar o poder e interesse de participação, luta e o envolvimento dos idosos na 

resolução dos empecilhos e dificuldades.  

“O Sr(a). passou a se preocupar mais com a espiritualidade ou com a religião 

enquanto foi envelhecendo ou quando percebeu e sentiu-se mais velho?” foi pensada a 

partir da experiência com idosos, em que a questão/vivência religiosa aparece permeando 

todas as ações e falas dos sujeitos. 

 Foram acrescentadas perguntas referentes à vida na instituição (o que o Sr(a). acha 

da vida na instituição?) para os idosos institucionalizados e uma questão a respeito do 

significado do grupo de terceira idade (O que o grupo representa na sua vida?) para as 

idosas que frequentam o grupo. A intenção foi possibilitar que os idosos relatem as 

dificuldades ou facilidades estimuladas pelo meio em que estão inseridos.  
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4.5 Locais em que os idosos entrevistados estão inseridos  

 

 

Para a realização da pesquisa foram convidados sujeitos da cidade de São João del-

Rei e região. Os sujeitos foram selecionados intencionalmente, respeitando os seguintes 

critérios: disponibilidade e querer participar da pesquisa; pertencer a um dos locais 

descritos abaixo; ser idoso/velho, ou seja, ter idade igual ou superior a 60 anos (Brasil, 

2003).  

Os idosos selecionados pertencem aos seguintes locais: um idoso residente do 

Albergue Santo Antônio de São João del-Rei; um idoso residente do Lar São Camilo de 

Resende Costa; um idoso do Grupo Primavera de Prados e um idoso da Universidade para 

a Terceira idade de São João del-Rei; dois idosos que moram com a família e dois idosos 

que moram sozinho. A escolha de dois idosos desses seguimentos justifica-se pelo fato de 

que a pesquisa gostaria de abarcar o maior número possível de pontos de vista e, ao 

entrevistar sujeitos pertencentes ao mesmo segmento, mas de grupo diferentes, pretendia-

se observar as influências do meio que estão presentes nas vivências dos idosos a respeito 

do envelhecimento. Segue a caracterização dos segmentos, assim como a justificativa pela 

escolha dos mesmos. 

Foi escolhido um idoso do Albergue Santo Antônio por considerar que a instituição 

representa uma parcela considerável dos idosos assistidos por ILPI (instituição de longa 

permanência para idosos) da cidade de São João del-Rei e região. O albergue possui 

caráter filantrópico e atende em torno de 90 idosos, tendo capacidade para 100. Atualmente 

a administração é composta por uma mesa voluntária e até 2012 contou com a colaboração 

administrativa das irmãs de caridade da congregação Carmelitas da Divina Providência. O 

Albergue Santo Antônio foi criado há mais de cem anos com a proposta de atender e 

acolher pessoas carentes, sendo que apenas nos últimos 30 anos é que o atendimento foi 

restrito apenas aos idosos. A proposta de atendimento aos idosos é pautada pelo princípio 

fundamental de preservação da saúde e do bem-estar dos moradores (Silva, Ferreira & 

Moura, 2011).  

O Lar São Camilo foi escolhido como um dos locais para a seleção de sujeitos por 

ser considerado referência em atendimento a idosos institucionalizados na região. É uma 

entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que atende em média 65 idosos de Resende 

Costa e região, fundado em 1965. A gestão do Lar é feita pela Associação das filhas de São 

Camilo desde 1991 e tem como proposta proporcionar o bem-estar e qualidade de vida aos 
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idosos acolhidos. O atendimento é realizado por equipe composta por médico, 

fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeira, terapeuta ocupacional, 

técnicos em enfermagem e cuidadores; sendo realizadas atividades em todos os dias da 

semana. A comunidade da cidade de Resende Costa participa ativamente, realizando 

visitas e auxiliando nas necessidades cotidianas e em atividades de lazer e socialização. 

O Grupo Primavera foi fundado há mais ou menos 20 anos por iniciativa de 

membros da comunidade de Prados - MG. As atividades são realizadas no salão paroquial 

e contam com a colaboração de profissionais da Psicologia (cedidos pela AMAI – 

Associação Municipal de Apoio ao Idoso de Prados) e eventualmente profissionais da 

Educação Física (cedidos pela prefeitura). O grupo tem como objetivo possibilitar à 

população idosa desta comunidade um envelhecimento com qualidade. São desenvolvidos 

encontros semanais, com duração de duas horas, com atividades de lazer, danças, 

exercícios cognitivos, passeios, apresentações de teatro, viagens e exercícios físicos. Foi 

escolhido um membro deste grupo por acreditar que o Grupo Primavera representa um dos 

locais em que a velhice se manifesta e que possibilita diferentes tipos de vivência da 

velhice.  

A Universidade para a Terceira Idade é, desde 1995, um programa de extensão da 

Universidade Federal de São João del-Rei. O projeto tem como objetivo promover 

atividades que possibilitem o idoso refletir sobre os estigmas que envolvem o 

envelhecimento e construir novas concepções; trabalhar questões relacionadas à identidade 

e cidadania. O programa visa, também, proporcionar momentos de lazer. O trabalho é 

realizado através da educação continuada e conta com profissionais de diferentes áreas2. 

 Foram entrevistados idosos que não estavam inseridos nos quatro locais descritos 

acima. Dois idosos que moravam com a família e dois que moravam sozinhos foram 

mapeados a partir de indicações de profissionais que trabalham com gerontologia e/ou 

geriatria. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.ufsj.edu.br/terceiraidade/index.php 
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4.6 Idosos entrevistados: descrição/reflexão 

 

 

A seguir uma descrição/reflexão dos idosos entrevistados e ao final um quadro 

demonstrativo da quantidade de sujeitos, qual segmento pertence, sexo e estado civil. Os 

nomes foram modificados no intuito de preservar a identidade dos mesmos.  

A história do Sr. Roberto se resume a uma vivência dedicada aos filhos e à mulher. 

Grandes mudanças em sua vida foram em decorrência desse cuidado com a família. 

Mudou-se para o interior de São Paulo para que os filhos pudessem trabalhar, 

permanecendo lá por volta de 40 anos até o momento em que buscou moradia no Albergue 

Santo Antônio. Desentendimentos com a mulher por questões religiosas, fizeram com que 

o casamento fosse desfeito e que o Sr. Roberto pedisse ao filho que encontrasse uma vaga 

na instituição geriátrica de São João del-Rei, local em que crescera e onde alguns parentes 

ainda residiam. Os desentendimentos no casamento iniciaram-se no momento em que sua 

mulher se converteu a uma religião diferente da sua e começou a impor limitações no 

convívio matrimonial para que ele se convertesse também. O Sr. Roberto relata que nos 

últimos anos com a família ele e a mulher haviam restringido o contato a ligações 

telefônicas (morando na mesma casa, apenas em quartos diferentes) e sua vivência 

religiosa havia sido abandonada (o idoso não se converteu à religião da mulher, mas não 

praticava mais a sua, para evitar conflitos).  

Durante cinco anos a convivência familiar foi restritiva e difícil até o momento em 

que a mulher pediu o divórcio, alegando não poder continuar casada com um homem de 

outra religião. Pedido que o Sr. Roberto aceitou pacificamente, impondo apenas a condição 

de que o filho encontrasse uma vaga no Albergue Santo Antônio. A mudança para a 

instituição foi marcada pelo rompimento com a identidade de pai e de marido; a quebra do 

vínculo não se deve a institucionalização, mas aos desentendimentos e dificuldades que a 

família estava vivenciando no plano afetivo e religioso.  

Características pessoais o levaram a procurar atividades dentro do Albergue para 

que pudesse se sentir útil. Aos poucos pôde preencher sua rotina com cuidados e tarefas 

que desempenha com prazer e satisfação. Hoje ele é o responsável por separar e guardar 

todas as roupas de todos os residentes da instituição. Seu projeto de vida é ajudar os outros 

em agradecimento a saúde que tem e sente-se realizado. Relata sentir-se acolhido e que o 

Albergue lhe oferece muito mais possibilidade de vida do que tinha em casa. No albergue 

lhe é permitido ser ele mesmo, sua relação com a religião pode ser vivida assim como sua 
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identidade de solteiro. Elaborou a separação e hoje namora uma idosa residente do 

Albergue. Sua rotina é cheia de atividades: pediu a um dos diretores o direito de sair 

sozinho para ir às missas, faz aulas de informática e na ocasião da entrevista tinha 

participado de um programa de rádio a respeito do envelhecimento.  

No caso do Sr. Roberto a vivência religiosa orientou e pautou grande parte de suas 

escolhas. Manter-se fiel à religião na qual foi batizado levou-o ao rompimento com a 

mulher e à separação dos filhos; a mudança para a instituição foi a forma encontrada de 

preservar seu aspecto religioso. A questão católica orienta as ações atuais. É dedicando-se 

aos idosos doentes que o Sr. Roberto agradece a Deus a saúde que tem. Identificado com a 

vivência religiosa, Sr. Roberto projeta sua vida, realiza-se, busca possibilidades de vida, 

consola-se e vive.  

D. Clara, seu projeto atual é o cuidado com a saúde. Muito cedo na vida escolheu 

que queria ser independente, disse aos tios que queria construir sua vida e assim o fez. 

Iniciou a vida de religiosa, mas não seguiu, pois o teste vocacional indicava outro caminho. 

No entanto a experiência lhe trouxe aprendizado, nas palavras de D. Clara: “foi muito bom 

pra mim, me trouxe conhecimento, equilíbrio e também uma vida melhor pra mim (...) isso 

me enriqueceu de cultura. Entendeu?”.  

O teste vocacional indicava Serviço Social. Na época do teste, por questões 

financeiras e depois por falta de tempo, ela não pôde seguir carreira nessa área e foi na área 

da saúde que ela dedicou todo o seu tempo de trabalho. No setor de análises clínicas de 

uma mesma empresa, ela trabalhou até aposentar. Declara que: 

Eu queria fazer faculdade, na federal lá ou então na particular, mas eu não 
tinha tempo. Eu saía 19 horas, 19:30 e tinha cargos muito elevados, porque eles 
me achavam muito inteligente, então de certa forma isso me atrapalhou (...) mas 
eu não me arrependo não, graças a Deus eu trabalhei, cumpri minha meta de 
trabalho, aposentei. Só lá que eu trabalhei e foi muito bom pra mim, produtivo 
também, muitos conhecimentos na área de saúde e isso me trouxe riqueza de 
conhecimentos e não trabalhei mais, minha carteira foi só lá.(Clara) 

  
D. Clara é uma senhora que valoriza o conhecimento, as relações. Muito dinâmica e 

articulada, conta dos amigos e da vida social em Juiz de Fora e explica que sua estadia na 

instituição é por questões de saúde. Teve uma complicação no pulmão que a deixou 

hospitalizada e fragilizada. Ela diz priorizar a saúde e morando sozinha não se viu em 

condições de arcar com os cuidados na doença, então optou pela mudança temporária para 

o Lar. Seu projeto é o cuidado com a saúde e agora que está melhor, seu plano é ganhar 

peso, sentir-se mais forte e voltar para casa. A questão do cuidado com a saúde e a maneira 
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como encara o envelhecimento é influenciado pela profissão que desempenhou a vida toda. 

Ela diz:  

Olha, eu sou tranquila a respeito da idade, até porque eu procuro alimentar 
bem, dormir bem e viver bem socialmente, porque eu acho que essa coisa do 
velho ninguém vai escapar disso, então eu analiso assim: eu procuro viver o 
melhor, eu alimento bem, levo uma vida saudável, nunca tive uma vida de 
noitada, essas coisas nunca fiz. (Clara) 

 
 D. Clara não casou e explica que “eu sempre tive a vida voltada pra questão 

religiosa e depois eu vejo tanta gente infeliz que eu não tive coragem”. A questão religiosa 

permeou todos os aspectos da sua vida e ela diz: “Eu tenho muito amor a minha fé. Quem 

não tem fé, minha filha, pode desistir. O mundo está muito doido.” Independente e 

interessada pela vida, D. Clara segue com sua vontade de aprender, de cuidar de si e 

agradece: 

Tenho meus irmãos como meus amigos, eles ligam todo dia, nesse fim de semana 
vêm aqui me ver. Eles se têm feito muito presentes. Tudo nessa vida é criação 
também, os vínculos que a gente tem. De união, de família, tem tudo a ver. Pra 
te falar a verdade eu só tenho a agradecer, nada a pedir (Clara).  

 
D. Gabriela é uma senhora de 67 anos que dedicou a vida aos irmãos. Ficou órfã de 

mãe aos 14 anos, ficando responsável pelos nove irmãos. O papel de mãe dos irmãos lhe 

foi atribuído pelo pai, que logo se casou novamente, tendo então mais três filhos, dos 

quais, dois, D. Gabriela também cuidou. Sua vida até os 30 foi pautada pela vivência da 

maternidade atribuída, tarefa que lhe tomou tempo e lhe roubou várias vivências próprias 

da juventude. Namorou pouco, dançou pouco, saiu pouco; perdeu oportunidades de 

relacionamentos devido à influência do pai que dizia “ela pode casar, mas vai levar todo 

mundo junto”. 

 A maternidade atribuída lhe tirou o direito da maternidade escolhida. D. Gabriela 

lamenta-se apenas dos filhos que não pôde escolher ter. O pai, para mantê-la no papel de 

mãe dos irmãos, “assustou” os namorados e também forjou um diagnóstico de 

infertilidade, informação falsa e maldosa da qual tomou conhecimento apenas aos 40 anos 

de idade. Nas palavras de D. Gabriela: “Assumi todo mundo, então a minha parte ficou pra 

trás. Como eu costumo falar: a tia funciona maravilhosamente, mas a mulher já não 

funciona”. A vivência do papel de tia/mãe configurou sua vida até o ponto em que os 

irmãos se tornaram independentes, sendo então necessária a reconfiguração deste papel.  

 D. Gabriela afirma que participar do grupo de terceira idade “foi a salvação da 

lavoura”. O grupo possibilitou o resgate do eu mulher, dos prazeres e gostos que até então 

não tinha tido possibilidade de vivenciar e nem de descobrir. Assumiu outros papéis: 

primeiro o papel de aluna, depois o de coordenadora, facilitadora, mediadora, 
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representante. Hoje sua vida é permeada por atividades que envolvem o grupo, os amigos, 

a família. Considera-se satisfeita com a vida e não vê problema ou limitações em relação à 

velhice, apenas dificuldades físicas/de saúde impõem algumas limitações, tais como: 

permanecer muito tempo em pé e caminhar longas distâncias, devido a artrite e a artrose. 

Questões que ela não atribui como sendo consequências do envelhecimento.  

D. Lu, uma história linda, mas sem gravador. Que a memória da pesquisadora e as 

anotações feitas às pressas, na beirada da estrada, esperando o ônibus, façam jus à história 

de lutas e vitórias dessa alegre e extrovertida senhora de 76 anos. A entrevista foi realizada 

na área externa de seu restaurante. Vestindo a roupa daquilo que escolheu como profissão 

contou sua trajetória e como vê a vida. Aos 48 anos, com 11 filhos e morando na zona 

rural, se viu viúva e sozinha. Venceu todas as dificuldades da época, criou e orientou os 

filhos. A princípio a renda era gerada com as vendas de biscoitos que ela mesma fazia. 

Contudo, os movimentos repetitivos lhe trouxeram uma lesão com a qual ela luta até hoje. 

Tudo era difícil, longe e complicado.  

Sugestionada por um filho, decidiu que faria das terras um restaurante e que este 

seria uma referência na região. Cozinhar era um prazer de infância; aos 12 seu pai lhe 

atribuiu o papel de cozinheira e, ao experimentar seu tempero, disse que daí em diante 

seria ela a responsável pela cozinha. Lu conta que foi aprendendo aos poucos e que seu 

primeiro almoço foi coisa simples, mas bem-feita e seu pai logo aprovou. Mal sabia o pai 

de D. Lu que nascia ali, aos 12 anos, uma cozinheira de reconhecimento internacional; seu 

tempero já foi provado por pessoas de diferentes nacionalidades. O papel de cozinheira 

norteou grandes decisões na vida de D. Lu: os biscoitos, o restaurante e o dia a dia que ela 

leva hoje. 

 No entanto ela descreve outros papéis importantes, como o papel de avó, mãe, 

mulher. Frequenta o Grupo Primavera, do qual por alguns anos foi coordenadora. 

Abandonou a coordenação por sentir-se sobrecarregada. D. Lu sabe colocar seus limites e 

disse ter aprendido com o tempo a dizer o que pensa e o que quer. A respeito do 

envelhecimento ela ri e diz que ainda não se sente velha, não vê limitação por parte do 

envelhecimento. Para ela as limitações não são da idade, o envelhecer ou não está na 

cabeça. D. Lu não se sente velha, mas colhe os frutos da vida vivida. Construiu para si a 

liberdade de ser, encaminhou os filhos, cresceu economicamente, ganhou reconhecimento 

e desfruta a vida com a sensação de papel cumprido; e o papel cumprido não como 

sinônimo de final de vida, mas significando fim dos problemas e momento de se viver o 

que se quer viver e o que ela quer não é nada mais do que o seu dia a dia, com as pessoas 
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que ama, fazendo o que lhe dá prazer. D. Lu é exemplo de projeto de vida desfrutado no 

agora, não espera grandes eventos futuros, viagens ou acontecimentos marcantes. O que 

ela busca é um dia a dia repleto de afetos, atividades corriqueiras, mas prazerosas. É o seu 

crochê, sua cozinha, os netos, hidroginástica, rodízio de baralho com as amigas e tantas 

outras pequenas, mas significativas atividades que dão sentido à vivência dessa senhora.  

 D. Ana é como será chamada a idosa de 90 anos que mora sozinha, cozinha, marca 

seus médicos e organiza viagens. Ao ser questionada a respeito da receita para envelhecer 

e chegar aos 90 com saúde e alegria, ela ri e diz: “Aceitação. Aceitação dos fatos da vida, 

aceitar e caminhar. Tive muitos barrancos na minha vida, não foi fácil subir, teve 

momentos em que eu achei que não daria conta, mas dei. Aceitei o desafio e venci”. D Ana 

nomeou como aceitação um conceito já conhecido e estudado, a resiliência. Tal conceito 

pode ser definido como: habilidade em se adaptar com facilidade às intempéries, às 

alterações ou aos infortúnios3 e diz da maneira como essa idosa enfrentou todas as 

dificuldades e desafios que a vida lhe impôs e é dessa forma que ela encara o 

envelhecimento. Ela diz: “Eu não me revolto com o envelhecimento, eu aceito”. Ela aceita 

e vive de acordo com as mudanças, adaptando-se a elas.  

Casou aos 24 e aos 29 era “viúva de marido vivo”. O marido, até então um homem 

bom e companheiro, teve um surto (atribuído como sendo consequência de distúrbios 

psíquicos) e atentou contra a vida dela e de seu pai, iniciando assim uma nova fase na vida 

de D. Ana. Desde então, foram 40 anos de visitas regulares à Barbacena, onde ele esteve 

internado usando apenas as roupas que ela costurava (ele não aceitava roupas que tivessem 

sido costuradas por outras pessoas ou roupas compradas, desde cuecas aos agasalhos e 

sapatos). Cuidou dele e criou os quatro filhos do casal. Encaminhou todos eles, cuidou dos 

pais dela, dos netos e bisnetos. Trabalhou muito. Ela brinca: “trabalhar não mata, pelo 

contrário, só faz bem!”. 

 Vários foram e ainda são os papéis desempenhados pela simpática D. Ana. Ela 

participa das atividades da igreja; faz parte da jogatina itinerante (idosas se reúnem para 

jogar baralho aos sábados, cada final de semana é na casa de uma senhora); é mãe, amiga, 

avó dos netos de sangue e avó emprestada (não menos importante); é bisavó; realiza 

trabalhos voluntários e costura. Não só costura como coloca a linha na agulha e reflete que 

de velhice ela não tem nada, seu problema é a gripe. Aos 90 anos ela reconhece que o 

corpo não corresponde mais da mesma forma e que nem tudo é como antes, visão, audição, 

                                                           
3http://www.dicio.com.br/resiliencia/ 
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os ossos... Mas nada disso a impede de viver, pelo contrário, seu relato revela sua postura 

de adaptação; ela busca os médicos, busca alternativas, busca meios de lidar com todos os 

“isso e aquilo” próprios da idade, próprios do desgaste físico de quem viveu 90 anos bem 

vividos. Ah, ela se cuida, se respeita e considera que tem seus méritos, mas pondera e diz 

que sem Deus sua vida teria sido diferente. Católica praticante, D. Ana relata que sua fé 

deu suporte para compreender, aceitar e vencer todas as dificuldades da vida.  

Waine nasceu em uma família numerosa, foram 10 filhos. Após a morte da mãe, ela 

conheceu uma amiga e escolheu sair de casa para evitar o controle da irmã. A esse respeito 

ela diz:  

Aí falei pra ela o seguinte (para a amiga), ó, você tem mais conhecimento, às 
vezes você arruma um apartamento pra mim porque eu quero sair da minha 
casa, a minha irmã fica no meu pé, eu não posso sair. Todo dia eu tenho que 
voltar cedo pra casa, 21 horas e eu gosto de sair de noite. (Waine) 

 
Iniciou-se aí um longo relacionamento, as duas dividiram a casa por muitos anos 

até que os caminhos seguiram rumos diferentes. O projeto de vida de uma não condizia 

mais com o projeto da outra:  

Nós viemos pra cá no ano 2000. Depois de um tempo ela começou a achar que 
nossa vida estava muito chata, só nós duas. Aí ela foi até morar na casa de uma 
outra mulher, arrasou comigo. Porque com a amizade de tantos anos! (...) “ah 
porque você é apaixonada por ela” (os outros diziam). Gente, não se trata de 
apaixonada, nós levamos a vida, construímos uma coisa por muito tempo, mas 
também não posso exigir que ela fique comigo. Se ela não está se sentindo bem, 
ela disse que sentia falta de família, lá tinha criança, tudo que ela queria. Mas 
eu não deixei de sofrer, natural. (Waine) 

 

Waine mudou-se para cidade pequena por conta do afeto, mas permaneceu lá pelo 

prazer que encontrou na vida sossegada e pacata do interior. Sente-se sufocada e sem lugar 

na cidade grande e confessa evitar também o contato com a família: “eles falam que eu 

não quero saber de compromisso com a família, na verdade é. Nunca me entenderam, 

sempre, fiquei sempre pra lá. Não sei se fiquei ou eu que tinha aquilo comigo”. As 

vivências familiares e a rejeição que sempre sentiu na família a fizeram optar por morar 

sozinha, não casar e não ter filhos. A esse respeito ela diz:  

Sabe, acho que eu que tinha aquilo comigo, de ficar afastada. Não quis casar, 
filho nem pensar, filho pra mim significava sofrimento igual foi pra minha mãe, 
foi um peso. Eu ficava assim, eu ter filho pra quê? Sofrer? Igual eu via meu pai 
batendo nos meus irmãos, quando eles não arranjavam emprego. Eles saíam, 
dois adolescentes saíam, ´arranjou alguma coisa? Não?´ Então, tchaa... dava 
tapa na cara. Eu falava assim: “eu ter filho, pra um dia vir um marido bater na 
cara dos meus filhos assim, igual pai batia?”. Então foi um sofrimento que eu 
fui guardando, guardando, guardando, então por isso me adapto bem viver 
sozinha. (Waine) 
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A infância em uma casa cheia de filhos e com dificuldade financeira incentivaram-

na a buscar, desde nova, a independência.  

“Eu sempre falo que a melhor herança que meu pai me deu foi pobreza, me 
impulsionou. Antes de minha mãe me colocar na escola, eu já tinha comprado 
meu material, eu já tinha me virado. Então, eu não tive muita paciência de ser 
dependente de ninguém não”. (Waine) 

 
Tal aspecto D. Waine carrega até os dias de hoje. Ela tem horror à velhice e quando 

é questionada do porquê, descreve uma realidade em que o envelhecimento é algo 

relacionado à dependência e decadência. A perspectiva de envelhecer e tornar-se 

dependente é reforçada pelos exemplos dos idosos residentes de uma instituição geriátrica 

em que ela faz trabalhos voluntários. A percepção do envelhecimento causa em D. Waine 

angústia e horror e ela percebe o envelhecimento através de comentários a respeito de sua 

idade. No entanto, seu corpo físico e suas vontades seguem sem as temidas limitações da 

velhice. 

Lúcia é enfermeira de profissão e coração, quis largar os estudos na época da morte 

da mãe, no início do curso. Decisão que o pai rispidamente recriminou: “de jeito nenhum, 

não vai abandonar a faculdade por causa dos irmãos não. Você vai continuar seus estudos 

porque elas vão continuar a estudar aqui mesmo”. A intervenção paterna lhe possibilitou 

terminar o curso e ingressar na carreira, papel que ela desempenhou com muita satisfação e 

felicidade. A respeito da profissão, D. Lúcia declara: “gostaria de estar ainda trabalhando 

na minha área se pudesse. Se eu pudesse voltar 30 anos atrás e escolher a enfermagem, eu 

voltaria. Depois dos 40, eu voltaria. Foi a profissão que eu escolhi e que eu amo”. O 

prazer na profissão fez com que voltasse a trabalhar após a aposentadoria, desempenhando 

seu papel até que um infarto a afastou de vez do trabalho e fez com que D. Lúcia 

encontrasse outras atividades e prazeres.  

D. Lúcia foi enfermeira, mas também foi mulher, filha e mãe de um rapaz. Orientou 

parte da sua vida por conta dos afetos que tinha/tem. Deixou de se especializar no exterior 

por conta do pai, não queria estar longe quando ele morresse. Mudou para o Rio de Janeiro 

por conta do marido e hoje se dedica ao filho, sendo este sua preocupação. Desobrigou-se 

das atividades, leva a vida de acordo com sua vontade e com as limitações de saúde que 

tem. A respeito da saúde ela diz: “Sei que eu tenho limites. (...) Sei que tem determinado 

período da minha vida que eu não posso fazer isso, que não posso fazer aquilo. Não é que 

eu não posso, é que eu não tenho mais condições físicas. Mas psíquica? Tenho”. As 

limitações foram impostas pelas doenças e não pelo envelhecimento, ela entende isso e 

encara de forma positiva a vida que leva, considera-se feliz e abençoada: “Agradeço todo 
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dia. O que eu puder fazer eu faço, o que eu não puder não faço. A única coisa que eu 

espero é ver meu filho ir pra frente”.  

  Carlos é um senhor de 95 anos, pai de 12 filhos, avó de 29 netos, bisavô de 19 

bisnetos e tataravô de 1 tataraneto. Toda essa família é fruto de uma relação que começou 

complicada. Nos dizeres do Sr. Carlos: “Do casamento eu nem posso falar não, porque 

isso foi difícil”. Ele namorou a irmã mais velha da sua esposa antes de se casar. Além 

disso, sua esposa chegou a noivar com outro. Ficou sabendo da notícia enquanto viajava e, 

diante dos fatos, não demorou a retornar. Chegando, teve a surpresa da esposa ter 

terminado com o ex noivo por sua causa, homem que até lhe pediu uma conversa. Muitos 

encontros e desencontros até o momento em que os dois assumiram o compromisso e se 

casaram. A história que começou confusa rendeu amor, companheirismo, filhos e uma vida 

de pelo menos 68 anos de convívio. Casou por amor aos 26 e continua casado e 

apaixonado até hoje, aos 95. Ele dá dica de como ter um relacionamento duradouro e diz 

que o segredo é: “os dois tem que gostar de verdade”.  

Não consegue ficar parado, adaptou sua rotina de acordo com as mudanças 

impostas pela idade. No entanto a velhice foi generosa com o Sr. Carlos: sua saúde é de 

ferro. Obedece à restrição de carregar muito peso e diz que come tudo que os médicos de 

hoje proíbem aos jovens de comer. Atribui sua saúde aos alimentos sem agrotóxico e a 

pratica de exercícios físicos. 

”O problema é o que eu estava dizendo, a alimentação hoje é muito fracassada, 
tem muito remédio, química que eles põem, até mesmo um pezinho de alface, 
qualquer coisa. Meu pensamento, acho que esses agrotóxicos é que atrapalham 
um bocado (...) como coisa pesada, o problema é a própria natureza e a 
evolução das coisas, antigamente era de uma maneira, agora é de outra. Eu 
comia carne gordurosa e ia trabalhar e queimar tudo, hoje em dia não, hoje em 
dia ninguém mais quer trabalhar na lavoura”. (Carlos) 

 

 Descreve uma vida saudável e ativa, física e mentalmente. Lida com o 

envelhecimento com tranquilidade, diz: “Eu sou tranquilo. O que Deus determina pra nós, 

nós não podemos fugir”.  

A fé guiou seus passos e suas escolhas na caminhada até os 94, quase 95. Aprendeu 

a benzer com 20 e poucos anos e acredita: “O principal, tudo quanto há primeiro, é Deus. 

A gente pede a Deus que ajude, que guie os passos da gente, o que pode fazer e o que não 

pode. Graças a Deus”. Carrega uma história de perdas e ganhos, “Já sofri demais, mas 

também já gozei muito também! Graças a Deus!”. No entanto, o saldo final é positivo no 

que diz respeito aos ganhos. Relata ser satisfeito com a vida e ter aprendido a lidar com as 

situações ruins que foram surgindo. “Graças a Deus (em relação a estar satisfeito com a 
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vida), com muita dificuldade, tudo que você pensa de ruim, eu já passe, qualquer coisa que 

você falar eu te dou uma solução. Sou um homem conformado” (...) Nesse momento ele 

diz: “A vida tem que saber viver também, né!?” Ao ser questionado de como se vive essa 

vida ele responde: “É a pessoa ficar mais conformada, né!? Primeiro Deus, né!? Eu nunca 

gostei de luxo. Tendo o que comer, podendo comprar eu compro, lá em casa eles brincam 

que eu não passo sem carne. Levo uma vida assim, tranquila”.  

A seguir, uma tabela descritiva dos idosos entrevistados. 

 

Sujeito Sexo Idade Estado civil  Local  
Roberto  M 84 Divorciado Institucionalizado (Instituição de 

São João del-Rei) 
Clara 
 

F 74 Solteira Institucionalizada (Instituição de 
Resende costa) 

Gabriela F 67 Solteira Grupo de Terceira Idade 
(Universidade para a Terceira 
Idade) 

Lu  F 76 Viúva Grupo de Terceira Idade (Grupo 
Primavera) 

Ana F 90 Viúva Mora sozinha 
Waine F 64 Solteira Mora sozinha 
Lúcia F 67 Viúva Mora com o filho 
Carlos M 94 Casado Mora com a esposa 
Quadro descritivo dos sujeitos (Tabela 1) 

 

 

4.7 Análise: como o material foi analisado – aspectos teóricos 

 

 

O que é falado no momento da entrevista diz respeito da forma como o sujeito vê o 

mundo, como vivencia o tempo e as condições nas quais está inserido. Seu discurso está 

permeado de questões subjetivas. Quando o entrevistador analisa esse discurso, deve 

separar os aspectos pessoais que estão relacionados com o coletivo. É esse dado que 

permitirá ao pesquisador fazer análises e reflexões acerca do grupo/comunidade em que o 

entrevistado está ou esteve inserido (Duarte, 2004).  

O entrevistador deve procurar no discurso o processo, o movimento, o sentido 

tornando o momento da entrevista possibilidade de construção de diversas realidades. 

Avaliando o entrevistado como um dos possíveis pontos de vista a respeito do assunto 
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investigado, desconsiderando que possa haver uma verdade absoluta a ser narrada pelo 

entrevistado (Rocha, et al, 2004). 

O processo de produção de documentos acadêmicos a partir de entrevista deve ser 

uma construção que envolve entrevistado e entrevistador. O pesquisador deve submeter seu 

texto à avaliação daquele que cedeu as informações, em um movimento de respeito, 

momento em que o entrevistado pode consertar erros, ocultar fatos ou acrescentar histórias 

(Rocha, et al, 2004).  

Para tanto, em um primeiro momento foram realizadas transcrições literais das 

entrevistas, para a manutenção da fidedignidade dos dados relatados. Em um segundo 

momento as transcrições foram editadas, facilitando a compreensão do texto. Frases 

excessivamente coloquiais, interjeições, repetições, falas incompletas, vícios de 

linguagem, cacoetes, erros gramaticais etc. devem ser corrigidos na transcrição editada 

(Duarte, 2004, p.221).  

Em seguida, o material foi analisado. A análise de conteúdo para Bardin (2011) é 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações (p.37) que através da análise do 

material, codificação, categorização e inferências é possível estabelecer relações entre os 

aspectos do discurso e o meio. Nas palavras de Bardin (2011): o objetivo da análise de 

conteúdo é a manipulação da mensagem (conteúdo e expressão desse conteúdo) para 

evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da 

mensagem (p.52).  

A autora estabelece três etapas para a organização da análise: pré-análise, 

exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. A pré-análise 

está relacionada com a etapa de seleção dos documentos a serem trabalhados. É neste 

momento em que hipóteses são formuladas e os objetivos da análise são traçados (Bardin, 

2011). Para esta pesquisa os materiais selecionados foram as transcrições das entrevistas e 

os objetivos e hipóteses foram traçados durante a revisão de literatura, momento em que os 

objetivos da pesquisa estavam sendo estruturados.  

A segunda etapa da análise consiste na exploração do material ou codificação 

(Bardin, 2011). Os conteúdos das entrevistas são fragmentados em unidades de 

significação, momento em que apenas o conteúdo principal das frases foi mantido, para 

que tais unidades possam ser interpretadas. As frases foram agrupadas em categorias de 

análise pensadas de acordo com os conceitos teóricos trabalhados na pesquisa (Duarte, 

2004) e com os conteúdos que surgiram nas entrevistas. Para Bardin (2011) a análise por 

categoria: 
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Funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 
categorias, segundo reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes 
possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou análise temática, é 
rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos e simples. (p.200) 

 

A princípio duas categorias haviam sido pensadas a partir dos conceitos trabalhados 

na revisão de literatura: projeto de vida/projeto de ser e identidade. A identidade enquanto 

metamorfose, resultado do processo de interação sujeito-sociedade, Ciampa (1994), e o 

conceito de projeto de vida/projeto de ser de Sartre (1996), o homem é aquilo que ele 

projeta, o que ele se faz diante das circunstâncias dadas, o que permite a si, sendo esta a 

forma de manifestação da subjetividade humana. Após a organização do material 

emergente das entrevistas foi possível identificar outras categorias a serem trabalhadas.  

A interpretação dos dados consiste na fase final da análise de conteúdo e diz 

respeito das inferências “ou deduções lógicas”. A inferência permite pensar a relação entre 

o que foi dito e o meio em que aquele pensamento ou relato foi produzido; portanto é 

possível compreender os eventos que antecederam a mensagem e/ou as implicações desta 

no meio (Bardin, 2011, p.45). Através da inferência foi possível identificar os eventos que 

influenciaram e influenciam os discursos dos idosos a respeito do envelhecimento e da 

vida, assim como compreender como essa forma de pensar interfere na forma como os 

idosos vivenciam o dia de hoje. 
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CAPÍTULO 5 

O QUE SE PODE ARTICULAR/REFLETIR A RESPEITO DE PROJETOS DE 

VIDA/IDENTIDADE 

 

 

 

Mesmo quando tudo parece desabar, 
Cabe a mim decidir entre rir ou chorar,  

Ir ou ficar, 
Desistir ou lutar;  

Porque descobri, no caminho incerto da vida,  
Que o mais importante é o decidir. 

(Cora Coralina) 
 

 

5. Análise das categorias  

 

 

O conteúdo geral das entrevistas mostrou-se rico e abordou questões interessantes 

para o debate a respeito do envelhecimento, tais como: saúde, afeto, satisfação, família, 

amigos, possibilidades e impossibilidades na velhice, conformismo, identidade, projeto de 

vida/projeto de ser, futuro, tempo, limitações físicas e limitações emocionais. Essas 

questões compõem as experiências desses idosos a respeito do tema. As categorias foram 

pensadas a partir dos conteúdos das entrevistas dos idosos.  

As categorias e suas articulações estão apresentadas no quadro abaixo.  

 

Categorias investigadas Articulações 

A. Identidade 

 

Identidade profissional 

Papéis mãe/pai/mulher/tia 

Identidade de velho 

 

Vivência religiosa 

Projeto de ser 

B. Vivência da velhice 

 

Aceitação 

Negação da velhice 

Conformismo 

Satisfação 

Limitação física  

Projeto de vida 

Vivência religiosa 
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C. Projeto de vida 

 

Projeto de ser 

Futuro 

Dimensão temporal 

 

Identidade 

Vivência da velhice 

D. Limites e possibilidades 

na velhice 

Limites e possibilidades físicas 

Limites e possibilidades sócio 

institucionais 

Limites e possibilidades 

psíquicas 

 

Projeto de vida/projeto 

de ser 

E. Vivência Religiosa ou a 

Questão Religiosa 

Apoio na diversidade? 

Limitação e Castração? 

Conformismo ou Explicação da 

Realidade 

 

Identidade  

Projeto de Vida 

 

F. Afetividade Relações familiares 

Relações de amizades 

Sentimentos  

 

Identidade 

Projeto de vida 

 

Quadro descritivo das categorias trabalhadas (Tabela 2) 

 

 

 

5.1 Identidade 

 

 

A identidade é constituída a partir da relação de identificação com o outro. Este 

atribui e reconhece papéis que são desempenhados ou rejeitados de acordo com o sujeito e 

suas escolhas. Da mesma forma que o sujeito vivência papéis que são reconhecidos ou 

negados pelo outro. É na igualdade e diferença que a identidade do idoso se constitui. Nas 

palavras de Py (2006): 

É esse o percurso das identificações que, ao longo da existência, o ser humano 
atravessa, reconhecendo-se ao mesmo tempo em que reconhece o outro à medida 
que é também reconhecido por esse outro. Podemos assim dizer que, nesse 
percurso, transcorre o trabalho psíquico de reconhecer-se nos seus próprios 
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desejos, discriminando o que é seu e o que é do outro e, ainda, buscando meios 
de satisfação, embora jamais vá alcançá-la plenamente. Trata-se aqui da 
elaboração das perdas e das aquisições, que teve início lá na infância: na perda 
da crença na onipotência do outro e na aquisição da capacidade de escolha 
própria, ou seja, da sua autonomia. (p. 102)  

 
Os idosos entrevistados relataram suas trajetórias de vida descrevendo diversas 

situações que exemplificam os papéis desempenhados no passado e no presente. Situações 

de manutenção, rompimentos, novas formas de ser. No material analisado a identidade dos 

entrevistados está, em grande parte, relacionada com o eu profissional, a vivência religiosa 

e com os afetos.  

Papéis. Falou-se do papel de mãe/pai, do ser avô, avó, tia, mulher, marido, 

costureira, tropeiro, auxiliar, dona de casa, cozinheira, lavrador... Uns falaram mais dos 

papéis desempenhados com a família, mães, tias e pais que poderiam ser condensados nas 

palavras: cuidado e afeto. Outros, no entanto, durante suas narrativas colocaram o eu 

profissional em destaque, relataram a importância do trabalho tanto no passado como no 

presente, o trabalho como fonte de realização. Idosos que comentaram muito do eu 

profissional falaram menos dos papéis desempenhados na família, da mesma forma que os 

idosos que focaram a narrativa da sua trajetória de vida, nos fatos familiares, comentaram 

do trabalho apenas como fonte de sustento, em segundo plano.   

O eu profissional foi destaque nas narrativas da Lúcia, Clara, Lu e Sr. Carlos. Na 

sociedade capitalista, o trabalho tem uma importante dimensão. Para Ciampa (1994) nossa 

inserção no mercado de trabalho quase sempre sela um destino, é um componente forte na 

configuração de uma identidade (p. 232). O significado do trabalho vai muito além de uma 

fonte de renda para prover o sustento, ele está relacionado também com a forma como o 

homem organiza seus horários e sua rotina, estabelece planos, metas e aspirações, 

constrói seus laços afetivos, exerce sua criatividade, garante sua independência e expressa 

sua produtividade (Alvarenga, Kiyan, Bitencourt & Wanderley, 2009, p. 797). A atividade 

profissional constitui um importante aspecto na construção da identidade pessoal, estando 

o trabalho relacionado com a construção do ser social, visto que o homem se produz e 

reproduz pelo trabalho (Alvarenga et al, p. 797, 2009).  

 Sr. Carlos inicia sua narrativa dizendo que: “A profissão essencial que eu exerço 

desde o início da minha vida é a lavoura e o negócio”, atividades que desenvolve até os 

dias de hoje. A disposição física não é mais a mesma, mas ele relata que mantém a relação 

com a lavoura através de sua horta no quintal da casa e comercializa os tapetes que ele 



74 
 

mesmo fabrica. A atividade profissional, para além do ganha pão, é na aposentadoria a 

atividade que usa para preencher o tempo e significar seu dia a dia.  

 Clara trabalhou 30 anos na área de saúde, em um laboratório de análises clínicas. 

“Graças a Deus eu trabalhei, cumpri minha meta de trabalho. Aposentei. Só lá que eu 

trabalhei e foi muito bom pra mim, produtivo também. Muitos conhecimentos na área de 

saúde e isso me trouxe riqueza de conhecimentos e não trabalhei mais, minha carteira foi 

só lá”. D. Clara não desenvolve mais nenhuma atividade relacionada à profissão com a 

qual trabalhou, mas o aprendizado desses 30 anos de profissão reflete no cuidado e 

interesse que ela tem com a saúde.  

Lu iniciou sua relação com a cozinha ainda jovem, cozinhando para o pai. A 

atividade de cozinhar ganhou gosto, foi o meio de sustento da família em momentos 

difíceis, para então se transformar em um restaurante, hoje reconhecido mundialmente. D. 

Lu não aposentou, divide o negócio/prazer com a família e relata que a atividade de 

cozinhar faz por gosto e gerir o restaurante é uma satisfação conquistada com muito 

trabalho e dedicação. O eu profissional de Lu é permeado por afeto, história, emoção e 

muito reconhecimento.  

A história de Lúcia também tem ênfase na questão profissional. Ela descreveu a 

relação com o trabalho como um dos aspectos mais marcantes da vida e se não fossem as 

doenças adquiridas, ela ainda estaria trabalhando. Mantém nos dias de hoje o interesse pelo 

estudo das novas doenças, continua se informando e ligada às descobertas da ciência. O eu 

profissional foi adaptado: na impossibilidade física de exercer a profissão, D. Lúcia 

mantém seu papel através das informações que busca.  

Relaciona-se à identidade profissional o auto reconhecimento e o alter-

reconhecimento que significam a forma como o sujeito se vê e é visto pelo mundo. 

Estando, então, envolta por valores subjetivos e valores socialmente compartilhados, 

sendo que esta ligação entre trabalho e meio social se revela em uma relação dialética 

(Alvarenga et all, 2009, p.797). O social contribui e exerce influência no desenvolvimento 

do eu profissional, da mesma forma que o eu profissional deixa suas marcas e influências 

no social. No eu profissional as questões subjetivas se relacionam com os aspectos sociais, 

sendo estas influenciadas pela sociedade, pela história de vida do indivíduo e sua 

capacidade de adaptação e enfrentamento de perdas e dificuldades. O trabalho ocupa um 

lugar de valor na vida do sujeito. Uma pessoa que desenvolveu apenas o eu profissional, ou 

o desenvolveu em maior medida em relação a outros papéis sociais, terá mais dificuldade 

em reestruturar seu eu na aposentadoria (Alvarenga et all 2009). 
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Os papéis desempenhados em família, como mãe, pai, avó, avô, tia, estiveram 

presentes em todos os relatos, principalmente na trajetória de D. Gabriela, Ana e Roberto. 

O foco da narrativa dessas três senhoras foi o cuidado com a família. Por motivos 

diferentes, eles tiveram uma vida voltada para o cuidado dos filhos, marido, pais e irmãos. 

D. Ana diz: “Era tudo eu. Então eu sou aquela pessoa que abarquei tudo. Abarquei os 

pais, abarquei os filhos, marido. Ele ficou 40 anos doente e eu ia todo mês em 

Barbacena”. D. Gabriela conta:  

Ó, eu comecei minha vida meio errada, com quatorze anos eu fui obrigada a ser 
mãe, pois minha mãe morreu. Então a vida foi totalmente diferente. Aos 14 anos, 
fui mãe sem ser mãe de nove irmãos. Assumi todo mundo, então aí a minha parte 
ficou pra trás, como eu costumo falar. A tia funciona maravilhosamente, mas a 
mulher já não funciona. (Gabriela) 

 

Da mesma forma, o Sr. Roberto fala das relações familiares durante toda sua 

narrativa e os desdobramentos de sua vida em função dos papéis de pai e marido. Nesses 

três relatos a experiência profissional não foi mencionada a não ser como fonte de sustento, 

apenas a relação com a família e o cuidado receberam destaque.  

A identidade do velho é composta por personagens que foram e estão sendo vividos 

em um movimento que Ciampa (1994, p.111) chama de ´metamorfose´, é a gente ir se 

transformando permanentemente. Somos seres humanos, somos matéria; através da 

prática, a gente vai se transformando. É no concreto da vida que se manifestam as diversas 

determinações, na medida em que a identidade é desenvolvida em meio às condições 

históricas, sociais e materiais dadas, aí incluídas condições do próprio indivíduo (p199). 

A produção da identidade (o processo de metamorfose) só se finda com a morte e, do início 

ao fim, o processo de construção do eu envolve os aspectos objetivos e determinantes, 

assim como aspectos subjetivos. Ciampa (1994) chama de projetos de identidade esse 

processo de constituir-se:  

Quem se arvorar em verdade estará invertendo-se no contrário: mente. Só a 
ampla discussão e reflexão sobre o que merece ser vivido nos levará a formular 
projetos de identidade, cujos conteúdos não estejam prévia e autoritariamente 
definidos. Identidades que se definam pela aprendizagem de novos valores, 
novas normas, produzidas no próprio processo em que a identidade está sendo 
produzida, como mesmidade de aprender (pensar) e ser (agir). Identidades que 
tenham o suporte de comunidades em que todos tenham as mesmas 
oportunidades de – cada indivíduo – afirmar seu interesse para uma interpretação 
universalista, com comunicações fluidificadas, que outra coisa não são senão a 
velha democracia (que pensamos conhecer, embora de fato quase sempre só 
conheçamos contrafações dela). (p.241)  

 
Quais os projetos de identidades possíveis na velhice? A identidade se constitui em 

meio aos papéis desempenhados ao longo da trajetória de vida e o papel do velho é em 
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grande medida atribuído pelo outro, não se escolhe ser velho. Em todos os entrevistados o 

relato a respeito da condição de idoso/velho é acompanhado de uma porção de 

conformismo, negação; não se consideram velhos. A condição da velhice é imposta pela 

evolução natural e biológica e certificada pela vivência social. A negação ou aceitação 

desse papel interfere de forma significativa na vida do idoso, da mesma forma que as 

condições do meio. Portanto, a identidade do velho se relaciona com a forma que os idosos 

vivenciam o envelhecimento, com as significações que fazem a respeito da experiência da 

velhice.  

 

 

5.2 Vivência da velhice 

 

 

 A vivência da velhice pode ser definida pela plasticidade e a 

diversidade, visto que o processo de envelhecimento é vivido de forma particular, estando 

relacionado às possibilidades objetivas e psíquicas de cada idoso (Fernandes & Garcia, 

2010). Os idosos entrevistados revelaram diferentes opiniões a respeito da velhice. O 

discurso sobre o envelhecimento aliado a descrição do seu dia a dia e das perspectivas 

presentes e futuras permitem pensar a respeito de como esses idosos vivenciam a velhice.  

A maioria dos idosos responderam de forma positiva a respeito do envelhecimento. 

Apenas Waine declarou seu horror à velhice. D. Gabriela e Lúcia relembraram a ideia que 

faziam do envelhecimento quando criança. Nas palavras de D. Lúcia: 

Eu tinha muito medo de ficar velha e sozinha. Assim, sem saber fazer as coisas. 
(...) Imaginava que era uma coisa dolorosa. Eu achava assim, quando eu fizer 
50 anos eu vou pra lá (referindo-se a mudar para o Albergue Santo Antônio). A 
minha mãe morreu com 50 anos, aí eu falei: í.. Quando eu tiver 50 anos eu vou 
pra lá. O que vai ser de mim, sabe? Pensava assim, mas depois não, acho que eu 
vou fazer 40, vou fazer 50 depois vou fazer 70, vou viver até quando Deus achar 
que eu deva viver e já aviso meu filho: “se der trabalho, pode me encaminhar 
pro Albergue, lá não é ruim não. Se lá for ruim, me leva pro asilo de Prados, pro 
de Resende Costa, qualquer lugar, pra eu não dar trabalho”. Aí meu filho fica: 
“Deus me livre te levar pra esses lugares”. A gente que não tem filha mulher, a 
gente fica com medo. Menina eu acho que pensa melhor. (Lúcia) 

  

Os medos de D. Lúcia confundem-se com os medos de uma velhice estereotipada 

em que o velho é decadente, dependente e dá trabalho. A ideia de morar em uma 

instituição geriátrica é a materialização da perda de autonomia e abandono. Cogitar que 

meninas cuidariam dos pais no envelhecimento, mais e melhor do que os meninos, faz 
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parte também de noções estereotipadas e arraigadas socialmente, em que a mulher é 

culturalmente concebida como cuidadora.  

No entanto, D. Lúcia diz que:  

Eu acho que é normal (o envelhecimento). Como se eu tivesse de 10, pra 11, pra 
12, pra 13. Eu não tive revolta, eu tenho uma colega que chegando aos 40 anos 
estava revoltada porque estava ficando velha. Eu falei: “mas você com 40? Eu 
estou com 60, também vou começar a revoltar quando eu chegar aos 70”. 
(Lúcia) 

 
A naturalidade de quem vivencia o envelhecimento é contrastada com o choque de 

quem vê o envelhecimento no outro. A velhice da mãe aos 50 não deixa vestígios na 

própria vivência aos 60. O passar dos anos, o avançar calmo da velhice, não estranha tanto 

quanto a velhice no outro. A já usada citação de Simone de Beauvoir (1990), a velhice é 

uma coisa que só concerne aos outros (p. 12), exprime essa experiência de distanciamento 

da velhice.  

D. Gabriela não concorda que envelhecer é ruim e diz nunca ter tido medo, mas 

reconhece que a visão de antigamente a respeito do velho não era boa. Ela diz: 

“Antigamente o velho era uma pessoa que ficava no canto. 50 anos já era velho, ficava 

num canto. (...) Antigamente era diferente, apesar de que a minha avó, por exemplo, 

sempre trabalhou”. A respeito do próprio envelhecimento, D. Gabriela diz: “Assim, a 

única coisa que eu perdi foi força pra trabalhar, mas a cabeça, a cabeça tem as ideias, 

tem as vontades e o corpo não acompanha”.  

Aos 95 anos, o que Sr. Carlos pensa a respeito do envelhecimento se resume à 

“sorte” de uma vida tranquila:  

Eu acho que esse negócio aí depende muito da vida de cada um, porque você 
viver uma vida “interpelada”, com amolação, adoecimento, vizinhos ruins... 
atrapalha sua vida, tenho essa impressão que diminui. Mas uma vez que você 
está tranquilo e tem uns vizinhos bons que te ajudam, o principal é a caridade. 
(...) O dia que completei 90 anos, um padre que conheci falou: “acho que você 
está vivendo muito porque é muito católico”. De fato, graças a Deus, a gente 
estando tranquilo é outra coisa. (Carlos) 

 
A “sorte” de envelhecer com saúde estaria relacionada às escolhas e hábitos de uma 

vida tranquila ou às graças de Deus? O relato do Sr. Carlos aponta uma vida de muito 

esforço, atividade física, rotina em que acordava cedo e dormia cedo, alimentação sem 

agrotóxico e a fé. Seu dia a dia é composto por diversas atividades que foram sendo 

adaptadas de acordo com as mudanças e limitações físicas:  

Conforme eu te disse, faço os tapetes. Eu tenho uma casinha de despejo e tenho 
o paiol pra por mantimento. Eu colho milho e feijão lá no quintal e tem uma 
outra casinha de despejo. Quando eu não tenho serviço no quintal eu vou pra 
casinha ligo o rádio... aí sento lá e vou tecer tapete, outra hora eu capino o 
cantinho de cebola, de couve, parar eu não paro não. Meu sistema não dá 
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mesmo pra ficar parado. Tem que ser assim, eu não ajeito de ficar parado, até 
quando eu puder. (Carlos) 

 

D. Ana também descreve uma vida com muitas atividades e diz: “serviço não mata 

ninguém não, pelo contrário, ele me deu foi mais vida”. No quesito envelhecimento é a 

aceitação que marca sua forma de encarar todas as transformações advindas com a idade.  

Sobre a velhice? Não, eu aceito numa boa porque eu sei que no fim de tudo 
quem não morre novo tem que ficar velho mesmo. Então a gente tem que aceitar 
numa boa, né?! A gente tem saudade do tempo de jovem, quanta coisa boa a 
gente fez, quanta coisa boa a gente passou, só que agora não tem mais, mas sou 
feliz assim mesmo.(Ana) 

 

A forma como D. Ana encara o envelhecimento pode ser relacionada à reação 

evolutiva descrita por Monteiro (2008) em seu texto Metamorfoses da alma após a meia-

idade. A reação evolutiva compreende o comportamento de aceitação e enfrentamento das 

dificuldades advindas do processo de envelhecimento, compreendendo que este é nada 

além do que mais uma etapa da vida, com perdas e ganhos.  

D. Clara relaciona o envelhecimento ao cuidado com a saúde e também afirma 

aceitar o processo de envelhecimento:  

Olha, eu sou tranquila a respeito da idade, até porque eu procuro alimentar 
bem, dormir bem e viver bem socialmente. Porque eu acho que essa coisa do 
velho ninguém vai escapar, então eu analiso assim: procuro viver o melhor, 
alimento bem, levo uma vida saudável. Nunca tive uma vida de noitada, essas 
coisas nunca fiz.(Clara) 

 
Um aspecto marcante na entrevista de D. Clara que pode ser relacionado a um 

envelhecimento saudável é a importância dos contatos sociais, dos amigos e da vida social. 

Redes de suporte são importantes em qualquer faixa etária, constituindo-se como elemento 

de bem-estar e saúde física e mental. Para Paúl (2005): 

 a rede de suporte social de cada um e, principalmente, a existência 
de relações significativas (confidentes) deve corresponder a um 
investimento afetivo e solidário e constitui seguramente a um 
capital decisivo ao longo da vida e também durante o 
envelhecimento. (p. 248)  
 

Waine é clara ao dizer: “Envelhecimento??? Acho horrível, detesto que me 

chamem de senhora, ainda não me conformei com isso. (...) na maioria das vezes quem 

tem 65 anos é chato”. A visão negativa da velhice de D. Waine remete a um 

envelhecimento associado à dependência, doença, decadência.  

As falas a respeito do envelhecimento revelam uma visão do envelhecimento muito 

pessoal, que traduzem a forma como estes idosos vivenciam a velhice. A naturalidade e 
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aceitação com que parte dos idosos entrevistados dizem conceber o envelhecimento 

reafirmam a ideia de que a velhice vista de fora impacta mais do que a velhice vivenciada 

no íntimo. D. Gabriela, Lúcia, Lu, Ana, Carlos e Clara: a maioria dos entrevistados não se 

sentem velhos. Nem os na faixa dos 90, nem os de 60. 

As respostas foram, em sua maioria, simples e diretas. D. Gabriela: “Não”; D. 

Lúcia: “Não”; D. Clara: “Em momento algum”; Ana: “Não, não. Isso eu não tive não”; 

Carlos: “Não. Não eu. (...) nisso eu sou tranquilo”; D. Lu: “Não”. A esse respeito D. Clara, 

completa:  

Não sinto isso. Isso é uma coisa assim, que acontece. Eu não sinto isso, pelo 
contrário, eu me sinto jovem. Pela convivência humana que eu tenho, tem muito 
jovem de 20 anos que está velho. Com certeza eu tenho também bom convívio 
com a minha família, com os meus amigos, meus irmãos. Ihh, tenho amigas, bom 
relacionamento social. Não tenho problema nenhum em conversar com qualquer 
tipo de pessoa, tenho uma facilidade de comunicação incrível, entendeu?(Clara) 

 
D. Ana aborda as transformações físicas, mas não atribui a isso um sinal de 

envelhecimento. Ela diz: “Não, não... Isso eu não tive não. Assim, as forças vão 

diminuindo, a gente vai ficando com mais dificuldade de fazer as coisas, né!? Mais 

devagar... Mas é só isso, não teve uma coisa, não, graças a Deus”. Sr. Carlos também, 

assim como D. Ana, possui uma visão de aceitação em relação a velhice. Ele diz: “O que 

Deus determina pra nós, nós não podemos fugir. Tem gente que é desobediente”. 

Desobediente no sentido de brigar ou se indispor com a vida por algo que não se pode 

mudar.  

 Waine vivencia a velhice no polo oposto. Também não se sente velha, mas teme o 

envelhecimento compreendido como decadência e perda:  

Mas eu não me sinto. A minha pele, minha aparência, é de 65 anos, mas eu por 
dentro não tenho, não me percebo dessa forma, me percebo uma pessoa de uns 
40 anos. Minha forma de pensar, minha forma de ser atual com as coisas. Sou 
uma pessoa atual, eu aceito bem, eu entendo, eu gosto de ouvir bem, entender 
bem, conversar bem. Não gosto de gente que fica conversando bobagem, sabe? 
Eu não me sinto como 65 anos. (Waine) 

 
 A compreensão da velhice como momento de perda de autonomia, de contatos 

sociais, de interesse pela vida, momento em que as pessoas falam bobagem, faz parte de 

uma crença social negativa a respeito da velhice (Debert, 1999). A velhice significada 

desta forma torna sua vivência dolorosa e limitante. D. Waine evita situações sociais em 

que a velhice possa ser exposta, como nos seguintes casos: 

Um dia eu estava subindo o morro pra ir numa loja de pijamas, aí uma pessoa 
falou com minha amiga: “ô fulana, sua mãe veio com você hoje?”. Ela tem 49 
anos. “Sua mãe veio com você hoje?”. Aí ela: “não, ela é minha amiga”. “Ah, 
parece sua mãe”. Aquilo me deu um ódio.  
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Sabe o que me falaram esses dias? Que a pessoa queria se dar bem com a sogra 
igual eu, ela se dá bem comigo. (...) realmente eu tenho idade pra ser mãe dela, 
ser sogra, naturalmente, mas foi um comentário que podia ter passado 
desapercebido. Tem certos comentários que você sabe, mas que a pessoa não 
precisa falar, desnecessário. (Waine) 

 
Para Waine, comentários que remetam à idade ou aos aspectos do envelhecimento 

são desnecessários e geram sofrimento. A dimensão do envelhecimento veio do outro: 

percebe-se como alguém de 40, mas lhe atribuem o papel de velho e aos poucos, tomada 

por um conformismo, ela vai se acostumando: “eu tenho que aceitar, tenho que me 

acostumar”, referindo-se a ser chamada de senhora.  

A recusa das transformações da velhice inviabiliza o processo de envelhecimento 

saudável, paralisando o sujeito na negação do presente e fixação no passado (reação 

negativa) ou na regressão – busca desesperada pelo resgate da juventude (reação 

involutiva) (Monteiro, 2008). Tais aspectos foram abordados no capítulo I, sobre a velhice 

e se destacam aqui pelos exemplos de reações evolutivas dos idosos nonagenários e a 

reação negativa de D. Waine. Nenhum dos idosos apresentou aspectos da reação 

involutiva, reação que levaria o idoso a uma busca excessiva por aspectos da juventude. A 

percepção do eu idoso mostrou-se singular e definidor na forma como os idosos vivenciam 

a velhice. 

 

 

5.3 Limites e possibilidades na velhice 

 

 

 As possibilidades e as limitações presentes na velhice dizem de vários aspectos, 

relacionando-se às limitações física, sócio institucionais e aos aspectos psíquicos. Gabriela, 

Lúcia e Lu compartilham da opinião de que as possibilidades no envelhecimento estão 

relacionadas a uma perspectiva mais interna e de acordo com os interesses pessoais. Para 

D. Gabriela, as possibilidades são ilimitadas “caso a pessoa tenha uma cabeça aberta”. D. 

Clara vai mais fundo e diz:  

Desde que você trabalhe o seu interior pra isso, muita coisa boa você pode fazer. 
Fazer o bem social, ajudar alguém, ajudar alguém a levantar, ajudar no astral 
de alguém. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito alegre. (...) Sempre me 
atraiu essas pessoas assim de muito conhecimento, então isso também é muito 
bom. (Clara) 

 

As respostas dos idosos na faixa dos 90 revelam uma opinião mais voltada para os 

afazeres do dia a dia. Empenhados apenas em se manterem ativos, não questionaram ou 
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disseram a respeito da velhice como um todo, não se ativeram às possibilidades gerais e 

sim relataram a importância de adequar as limitações adquiridas com a idade e a vontade 

de continuarem se ocupando. D. Ana diz:  

Ah... a vida hoje é como diz o outro, né?! Você não tem mais nada assim para 
pensar. Eu só penso assim: precisa de ter um trabalhinho. Como eu te falo? 
Jogar um baralho, pra gente distrair, conversar, conversa boa também. E cuidar 
da família. (...) Eu estou rezando, pedindo a Deus pra cada filha, pra cada filho 
ou pros netos. Isso aí! A única preocupação que eu tenho é essa.(Ana) 

  

Aos 90 anos, ambos os idosos disseram ter vivido tudo que queriam, cumpriram 

com as responsabilidades e vivem ocupando o tempo, como se estivessem esperando pelo 

próximo passo da vida, a morte. Mórbido ou triste? Não necessariamente. O relato dos dois 

revela um dia a dia com saúde, prazer, muita satisfação com a vida que foi vivida. Nada 

ficou por fazer ou mal feito, consideram-se realizados. Sr. Carlos explica suas 

possibilidades de vida da seguinte forma:  

A própria natureza da gente obriga a diminuir, mas eu não aguento ficar atoa 
não, tenho sempre que estar mexendo com qualquer coisinha. Como eu estou 
dizendo, eu faço tapete. Quando não tenho outro serviço eu vou lá, ligo o rádio, 
ouço o terço, a propaganda e aí o tempo passa. (Carlos) 

 
“A natureza que obriga a diminuir” diz dos relatos de todos os idosos entrevistados 

a respeito das limitações. O corpo físico, um dos veículos de manifestação do ser, impõe a 

obrigatoriedade de parar, opondo-se à mente ativa. Foram descritas limitações para andar, 

para dançar, ficar muito tempo em pé, para enxergar, carregar peso, para continuar 

trabalhando, para cozinhar, varrer. Indiretamente foram observadas limitações para morar 

sozinho, para gerir a casa, ir ao médico sozinho, tomar medicação. Não foram citadas 

outras limitações tais como: empecilhos sociais, familiares, econômicos, estruturais. Para a 

vida que estes idosos querem ter o físico é o único limite, que ora os obriga a parar ou 

redefinir a forma de ser.  

A fala de D. Gabriela chama atenção para um aspecto importante na discussão a 

respeito das limitações físicas na velhice. “Não é o envelhecimento, não é a idade que 

limita, o que limita é a gente mesmo e a parte física, que você não aguenta. (...) No meu 

caso é mais pelas doenças”. A importante desvinculação do envelhecimento e da doença é 

um aspecto a ser destacado. Nem todas as limitações descritas acima tem relação ao 

envelhecimento. A diabetes, infarto, hérnia, sobrepeso, problemas de coluna, gripe, 

pneumonia são doenças que não se relacionam ao envelhecimento. Podem ocorrer em uma 

pessoa idosa, mas não é consequência do envelhecimento. Velhice não é doença. O 
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enfraquecimento natural no organismo, a perda da velocidade e da força foram descritas 

pelos idosos na faixa dos 90, ambos saudáveis e independentes.  

O envelhecimento enquanto processo natural do ser humano não é uma questão 

patológica. As mudanças biológicas são próprias do envelhecimento e na velhice aumenta 

a possibilidade de aparecimento de patologias que ao serem associadas às questões sociais 

compreendem uma realidade no envelhecimento. Devem ser considerados inúmeros fatores 

na avaliação da saúde da pessoa idosa, tais como o ambiente, estilo de vida, entre outros 

(Guimarães, 1989 como citado em Py, 1996).  

As limitações físicas advindas da idade e de doenças representam em maior parte a 

queixa dos idosos em relação às possibilidades na velhice. Eles discursam sobre as 

possibilidades restringidas pela saúde. É possível ao idoso um universo de situações, no 

entanto é preciso ter saúde. Já o relato de D. Waine apresenta uma outra dimensão, da 

limitação como única possibilidade na velhice. A esse respeito ela diz: “Não vejo 

possibilidade nenhuma, acho que a velhice é cada dia você descendo um grau”. O 

interessante é que D. Waine não descreveu nenhum tipo de limitação, apenas a forma de 

significar o envelhecimento que a limita.  

Os idosos não se referiram às limitações ou possibilidades sociais, não 

questionaram e nem comentaram a respeito de aposentadoria, transporte, violências, 

abusos, atividades culturais, centros de lazer, acesso à saúde. Nada foi dito. Nada os limita 

ou possibilita em relação a uma vivência mais saudável do envelhecimento? Tal fato pode 

indicar mais um conformismo do que uma ausência de limites/impedimentos a serem 

superados ou de possibilidades a serem vividas e/ou conquistadas. A compreensão de que o 

envelhecimento físico é algo com o qual não se pode lutar contra parece colocar os sujeitos 

em uma posição de aceitação/conformismo em relação às situações que permeiam o 

processo de envelhecer. Aceitar que envelheceu e com isso aceitar o que a sociedade 

oferece para essa parcela da população. O conformismo aparece direta e indiretamente e 

diz de uma forma de ser. Nas palavras de May:  

Tampouco precisamos chegar ao exemplo extremo da morte para descobrir o 
problema do não ser. Talvez a forma mais onipresente do fracasso no confronto 
do não ser em nossos dias esteja no conformismo, a tendência do indivíduo de se 
deixar absorver num mar de atitudes e respostas coletivas, com a correspondente 
perda da própria consciência, das potencialidades e de tudo o que mais o 
caracterize como um ser único e original. O indivíduo escapa temporariamente 
da ansiedade do não ser por esses meios, porém, à custa da perda de seus 
próprios poderes e do sentido existencial. (May , 1992, p.118) 
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A escolha pelo conformismo do não ser. A aceitação da velhice teria então duas 

dimensões a serem vividas. Uma em que se aceita a velhice, encara as limitações e se 

adapta a ela, produzindo uma nova forma de ser. E outra, a aceitação passiva do processo 

de envelhecimento com a consequente alienação das situações limitantes e abusivas por 

parte do social. No entanto, os idosos entrevistados parecem vivenciar as 

limitações/possibilidades apenas a nível individual, não comentaram a respeito dos 

aspectos sociais envolvidos no processo de envelhecimento. Não é possível afirmar que 

tais aspectos não surgiram nas entrevistas por conta do desconhecimento ou se pela 

aceitação passiva da “vida como ela é”, ou se a vida que esses idosos escolheram viver não 

abarca tais questões. 

 

 

5.4 Projeto de vida/projeto de ser 

 

 

 Ser e não ser. Duas partes inseparáveis, sendo por fim o ser aquilo que permanece 

(May, 1992, p. 104), aquilo que é objetivado no mundo. As escolhas e não escolhas 

direcionam a vida do sujeito, sendo esse responsável por aquilo que concretiza no mundo. 

A-pessoa-que-é-responsável-por-sua-própria-escolha-existencial (May, 1992, p.105) é 

uma afirmação que implica o sujeito na responsabilidade por seu projeto de ser. Nesse 

sentido, o ato humano é significado. Toda atuação no mundo revela a escolha do ser, revela 

o ser projetado em sua totalidade. Para Sartre, o projeto de ser manifesta-se através de 

todas as ações que podem ser observadas. O conceito de homem e projeto de ser em Sartre 

é permeado pela temporalidade. Sendo o homem ser temporal, o projeto de ser está 

embasado pela temporalidade. O homem está inserido em um contexto material em que é 

livre para se projetar no futuro (Sartre, 1987).  

 O tempo e as diferentes formas de se relacionar com ele são percebidos nas falas 

dos entrevistados e exemplificam a estreita relação entre a vivência do tempo e o projeto 

de ser. Foram destacadas as falas que exemplificam a vivência presente, a vivência do 

futuro e a do passado.  

 D. Ana responde a respeito de projeto de vida “Ah... A vida hoje é como diz o outro, 

né?! Você não tem mais nada assim para pensar”. A fala de D. Ana revela a ausência de 

objetivos concretos para o futuro, entretanto essa ausência não anula o projeto de ser, a 
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busca pela independência e a manutenção da sua vida com prazer é algo que ela comenta e 

defende:  

“Enquanto minha cabeça estiver funcionando bem, que eu acho é uma das 
coisas primeiras, que eu possa fazer as coisas, que eu possa pedir alguém para 
fazer o que eu não puder e fazer minhas coisinhas... Me deixa em paz”. (Ana) 

 
D. Ana considera benção de Deus o tempo de vida que tem, revelando que 

considera chegar aos 90 anos um “extra”, como se fosse uma vida a mais permitida por 

Deus. Ela diz: “Dei conta e subi e estou aí até hoje porque Deus está achando graça em 

mim, né?! De estar me dando a vida, de estar me dando a cabeça para saber resolver 

minhas coisas. Eu faço meus biscoitos, eu faço meus doces, faço tudo, graças a Deus”. D. 

Ana se projeta na vida sem perspectiva de futuro, considera que o tempo de vida que tem já 

é um tempo a mais, um tempo que pode cessar sem aviso prévio. Até quando se estenderão 

as bênçãos de Deus? No entanto, a graça de viver até os noventa é vivenciada na prática 

com prazer, alegria, cuidado com a saúde e autonomia. 

A vivência do Sr. Carlos se assemelha a experiência de D. Ana. Sobre projeto de 

vida responde:  

“Como diz o outro, eu tô no final mesmo, não pretendo muita coisa não. Agora é 
seguir o que eu tenho de gosto, né?! Um servicinho de acordo, uma 
caminhadazinha. (...) Não, agora de momento eu pretendo mesmo é a urna, 
como diz o outro”. 

 
 O relato também evidencia uma ausência de objetivo concreto no futuro, no 

entanto seu dia a dia é repleto de atividades, satisfação e alegria. O projeto de ser não é 

anulado pela ausência de objetivo futuro. Idoso possui um dia a dia com atividades 

prazerosas, com manutenção de vínculos, participa das atividades que lhe são 

significativas.  

Na faixa dos 90 anos, os idosos entrevistados consideram que já viveram para além 

da conta. A perspectiva de futuro é a espera pela morte. Este seria o próximo passo de uma 

compreensão biológica em que o indivíduo nasce, cresce, reproduz, desenvolve, envelhece 

e morre. A aceitação da “vida como ela é” não gera angústia ou impossibilidade de ser no 

dia a dia. O idoso segue adaptando as limitações e desfrutando do tempo que tem. A 

ausência de futuro não impossibilita uma vivência intensa do presente. O foco no presente 

pode ser o responsável pela qualidade de vida.  

Quando o projeto de ser escapa ao presente e instala-se em uma situação futura, 

para qual o presente se resume em espera, o ser é anulado em seus prazeres e desejos. O 

Projeto de D. Clara é definido de forma simples: “Meu foco mesmo é voltar pra casa”. O 

projeto de ser é anulado pelo projeto futuro. O projeto de voltar para casa impede o projeto 
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de ser. Foca em voltar e não vive o presente, não se permite identificar com situações 

positivas ou criar para si atividades prazerosas. Em sua narrativa a respeito de sua trajetória 

de vida, a idosa descreve uma vida passada cheia de atividades e revela uma capacidade 

em si de buscar aquilo que lhe dá prazer e sentido (assumiu a vida sozinha desde muito 

nova), no entanto a perspectiva de voltar para casa a impede de viver o presente. Em vista 

da vida na instituição, o futuro lhe parece mais prazeroso, impedindo a vivência do 

presente.  “Não, como eu estou ligada nessa coisa de voltar, aqui eu não quero fazer nada 

não, aqui não tem jeito também”. Aos 72 anos, a idosa descreve o futuro como cheio de 

possibilidades, voltar para casa, matricular-se em cursos, retomar a vida social com os 

amigos. Ela diz: “Meu foco mesmo é voltar pra casa, porque lá, inclusive na universidade, 

tem muitos cursos bons e aula particular, pra eu escolher fazer alguma coisa. Mas vai ser 

lá na minha cidade”.  

 Vivência do tempo passado. “Viver o hoje e o amanhã. Pronto, acabou. O que 

aconteceu, aconteceu” é o que diz D. Gabriela a respeito de seus projetos para o futuro. O 

seu projeto de ser está relacionado com a busca do resgate de uma identidade descoberta 

tarde. Projeto de resgate do não vivido. A maternidade não vivida e os aspectos de mulher 

motivam o projeto de ser, no entanto esses planos estão paralisados pela velhice. D. 

Gabriela diz estar velha para vivenciar as coisas que não pôde vivenciar na juventude.  

Então, eu não tive tempo de namoricos e ir a baile e eu sinto falta hoje. Mas 
agora eu acho que já passou, na minha cabeça não, mas pela idade e pelo andar 
da carruagem (...) agora eu não posso mais fazer certas coisas que eu quis fazer. 
Pude fazer e agora eu não posso. Agora eu sei que eu não posso mais. E o meu 
limite hoje em dia é andar, eu não consigo mais andar muito tempo. (Gabriela) 

 
D. Gabriela revela uma contradição no seu discurso. Diz que o envelhecimento é 

repleto de possibilidades e que essas se relacionam mais a cabeça do que ao 

envelhecimento em si, entretanto demonstra que em sua vivência a idade foi e é empecilho 

para a realização de vontades e sonhos não vividos. Sua ausência de dimensão de futuro 

pode estar relaciona a um conformismo e uma vivência da velhice limitada, em que 

considera que o tempo para viver o não vivido passou. As experiências que D. Gabriela 

ressente não ter vivenciado se referem ao passado, a experiências consideradas próprias da 

juventude e isso inviabiliza sua vivência no presente, já que há a separação entre coisas de 

“novos” e coisas de “velhos”. A crença que cada coisa tem seu tempo impede que seu 

projeto de ser seja vivido. O futuro é impedido pelas experiências não vividas no passado. 

A hora de viver passou.  
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A relação com o tempo influencia na vivência do projeto de ser como na dimensão 

de futuro. Os idosos mais velhos relacionam-se com o tempo focando no presente. A 

realidade da proximidade do limite cronológico da vida estimula-os a uma vivência voltada 

para o agora. Não se projetam no futuro, mas projetam-se no agora. Quando a vivência tem 

o foco só no futuro, o presente esvazia-se em um eterno esperar por. O não ser no presente, 

em função de um futuro que está por vir, retira do sujeito a possibilidade de viver com 

qualidade, retira a vontade de envolver-se em qualquer atividade. Quando a vivência se 

volta para o passado, em experiências significativas que não foram vividas, o futuro fica 

esvaziado e o presente revela-se como vivência conformada, em que se vive permeado pela 

falta. A falta de expectativa para o futuro é reveladora de motivos muito distintos e 

baseados em aspectos da personalidade e identidade de cada um. O que foi e o que não foi 

vivido aliado ao que se quer viver. Todas as escolhas e não escolhas que direcionam a vida 

e os papéis desempenhados por escolha ou condição influenciam a forma como o idoso 

percebe o futuro e como ele se projeta no presente. 

O tempo, tempo de viver, tempo de sentir, tempo de projetar. O tempo cronológico 

muitas vezes entra em conflito com o tempo das vivências, aion (Bohadana, 2008). O 

tempo cronológico marca, mesmo que sem obrigatoriedade, o tempo das coisas, o tempo 

das escolhas, o tempo de fazer e não fazer. Há quem não se enquadre, desobriga-se do 

tempo Cronos e passe a vida em aion, permitindo a vida no tempo da vontade. E no 

universo dos idosos isso não é diferente. É o tempo cronológico que marca a idade, mas é a 

idade que marca o que é possível ou não a um idoso? Muitos relatos dirão que sim, muitos 

exemplos mostrarão que não, que é possível vencer barreiras e conquistar sonhos em 

qualquer idade. O importante na experiência do tempo é a relação que cada idoso 

estabelece com o passado, com o presente e o futuro. A fusão dos temas é trabalhada por 

Bohadana no seguinte trecho: 

Constatamos que a consciência de que o envelhecer é um inevitável percurso de 
todo ser humano e pode nos consagrar uma espécie de viajantes do tempo. 
Viajante cuja única companhia é o tempo. Viajantes cujas viagens serão sempre 
solitárias. Que, livre do passado e do futuro, afirma o presente. Viajante privado 
de esperança e nostalgia, e assim livre da frustração do ideal não alcançado, do 
paraíso não reconquistado. Viajante que vive o que é e não o que era ou o que 
será.  

Envelhecer na vitalidade da própria vida é viver livre das amarras do 
passado e do futuro, mas sem negar as forças que invadem a memória. Nessa 
liberdade de ação, vive-se tão intensamente as experiências do presente, que elas 
jamais se tornarão passado. E o futuro? Este existira com tal grau de 
flexibilidade que nos colocará abertos o suficiente para redimensionar o mais 
grandioso dos projetos. Quando inscrito na ordem do possível, nosso futuro 
jamais se sobreporá ao presente. O futuro não será a marca projetada do presente 
adiado, mas o tempo do tempo. Tempo que se faz simultâneo, um: presente 
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passado e futuro. Nessa fusão temporal, somos o que vivemos e por isso, nada 
somos. Afirmamos o que não nos é dado eludir: termos sido lançados na vida de 
modo idêntico a como dela seremos retirados. Submetidos às forças que nos 
ultrapassam, apostamos na vivacidade da vida, só encontrável no vigor do eterno 
presente. Neste presente, podemos rir do que nos é apresentado. (...) (Bohadana, 
p.25/26, 2008) 

 

Finitude. A velhice é, em muitos aspectos, relacionada à finitude. Findam-se 

experiências, oportunidades, papéis, modos de ser. Finda-se a vida. Velhice não é morte, 

mas representa inúmeras rupturas e transformações. É a etapa em que, cronologicamente, 

se está mais próximo do limite biológico do ser humano. Misao Okawa, japonesa de 116 

anos reconhecida pelo Guinness Book como a mulher mais velha do mundo4, possibilita 

dimensionar o limite do corpo biológico, demarcado pelo tempo Cronos. Biologicamente, 

considerando ainda todas as doenças que interferem nesse processo, o corpo tem um limite 

que é conhecido pelo homem. Não se pode precisar o tempo, o momento, nem a hora, pois 

esse tempo chega de forma diferente para cada um, mas a certeza é para todos: a certeza da 

morte. O processo de envelhecer é uma trajetória que leva à morte. E como cada um lida 

com o tempo que tem, sem saber exatamente que tempo é esse? Articular as vivências do 

presente, passado e futuro, condensar as vontades em possibilidades e definir que o tempo 

de cada coisa é o tempo de cada um. Romper com os rótulos que definem o tempo das 

coisas é libertar não só os idosos, mas libertar o ser humano de experiências não vividas 

por ausência de tempo certo, por experiências vividas no tempo do eu, no tempo da 

singularidade.  

 

 

5.5 Vivência religiosa 

 

 

A religiosidade oferece explicações e saídas para todos os desafios da vida, dentre 

eles, o desafio da velhice. O estudo da vivência religiosa permite compreender as formas 

de vivenciar situações, como os sujeitos enfrentam as dificuldades e como significam os 

momentos felizes. (Barbosa, 2008). Em pesquisa realizada por Freitas, Queiroz & Sousa, 

(2010) a questão religiosa é associada a uma velhice saudável, considerando que: 

A ideia mais marcante é a de que ter uma velhice com saúde é uma dádiva de 
Deus, ficando nítida uma concepção religiosa de que o processo do envelhecer 

                                                           
4
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2014/08/20/japones-de-111-anos-e-o-homem-

mais-velho-do-planeta.htm 
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saudável está associado à vontade divina, e que as forças desconhecidas e os 
espíritos constituem as variáveis determinantes e condicionantes do estado de 
saúde e enfermidade na velhice e das pessoas com as alterações próprias do 
processo de envelhecimento. (p. 409) 

 

Fé. Os entrevistados não relacionaram a fé ao envelhecimento. Em sua maioria, 

relacionaram toda a vida à questão religiosa. Para os entrevistados, Deus esteve presente 

em todos os momentos, dando suporte e alívio para os desafios da vida. “Sem Deus e 

Nossa Senhora de Fátima eu não estaria aqui. Tem essa força lá em cima que ajuda” 

(Gabriela). “Eu tenho muito amor à minha fé. Quem não tem fé, minha filha, pode desistir” 

(Clara). “Da fé? Isso toda vida, fui fervoroso mesmo, que não adianta nada você rezar e 

rezar, se não tiver fé não adianta nada não. (...) Ah, é o principal, tudo quanto há primeiro 

é Deus. A gente pede a Deus que nos ajude, guie os passos da gente, o que pode fazer e o 

que não pode” (Carlos). “Sempre fui satisfeita com tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz 

está certo, tudo que Deus faz está bom. (...) Então eu agradeço muito a ele por sempre ter 

essa coragem, essa disposição para fazer gostar das coisas que a gente faz” (Ana).  

A maioria dos idosos entrevistados é católica, apenas uma é evangélica. Para 

ampliar a discussão a respeito do tema, a relação dos idosos com a fé será tomada a partir 

da compreensão da espiritualidade enquanto busca de sentido para todo esse mistério 

(Monteiro, 2004, p.56) A velhice, enquanto processo fisiológico e psicológico coloca o 

sujeito diante da questão do sentido da vida, introduzindo assim a questão espiritual 

(Monteiro, 2004).  

A importância da questão espiritual na vida do sujeito relaciona-se com um aspecto 

observado nas falas dos idosos, em que muitas dificuldades e superações da vida são 

atribuídas a Deus, em sua benevolência e amor. Nas palavras de Monteiro (2004): A 

espiritualidade faz com que o significado flua na vida diária e seja algo transformador, 

que dá sustentação aos percalços do viver (p.58). Os aspectos subjetivo e psicológico das 

religiões relacionam-se a: um castrador e gerador de culpa, que tende à repressão de 

tendências vitais; e outro, estimulante e psicoterapêutico, que leva ao encontro do 

significado e ao amor (Monteiro, 2004, p.59).  

Pesquisas desenvolvidas nos Estados Unidos apontam uma relação entre religião, 

bem estar e saúde. Auxiliando no enfrentamento de situações limites, a religião atua como 

fonte de apoio pra os idosos (Papalia, Olds, & Feldman, 2005). As explicações estão 

relacionadas à:  

O apoio social, o encorajamento à levar estilos de vida saudáveis, a percepção de 
uma medida de controle sobre a vida por meio da oração, a criação de estados 
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emocionais positivos, a redução de estresse e a fé com Deus como forma de 
interpretação dos infortúnios. (Papalia et all, 2005, p.611) 

 

Os relatos da maioria dos idosos se assemelham mais ao segundo aspecto, em que a 

vida é significada de forma positiva, em que eles se dizem amparados e abençoados. O 

relato de D. Waine se assemelha aos demais. Ela encontra na religião o apoio e auxílio para 

os momentos da vida, mas também encontra restrições para seu jeito de ser. A vivência 

religiosa é um impedimento para sua vivência afetiva homossexual. Os princípios que sua 

religião prega não condizem com sua orientação. A vivência afetiva é paralisada em 

detrimento da vivência religiosa. A idosa optou por seguir na religião e abdicar dos 

relacionamentos por acreditar que a religião estará sempre ao seu lado, no sentido de apoio 

e orientação, enquanto que os relacionamentos acabam. A idosa diz ter escolhido a solidão 

afetiva em detrimento da solidão social. Reconhece na igreja que frequenta um local de 

socialização, aprendizado e reconhecimento.  

 A Fé, no Grego pistia que significa noção de acreditar e no Latim fides relacionado 

à fidelidade5, está presente na base da vivência dos idosos entrevistados.  O ato de se 

acreditar em algo que será fiel, que não faltará e que oferece saídas para os momentos 

difíceis foi identificado em todas as narrativas. O valor das experiências religiosas na vida 

dos entrevistados deixa claro o quanto a relação com a religião foi e é importante na 

história pessoal de cada um.  

 

 

5.6 Afetividade 

 

 

 Os afetos permeiam as histórias dos idosos entrevistados através das relações que 

eles descrevem e dos sentimentos que envolvem o envelhecimento. Para Messina (2004), a 

sexualidade e a afetividade perpassam todas as questões do envelhecer, à medida que são 

a essência de nossa atividade enquanto humanos (p.48). Nas entrevistas, D. Gabriela, Lu, 

Ana e Roberto descreveram com muita emoção os fatos que envolvem os relacionamentos 

familiares. Já Waine e Carlos falaram de situações relacionadas ao envolvimento afetivo-

emocional, relacionamentos íntimos que tiveram/tem. D. Clara enfatiza os amigos e Lúcia 

o filho.  

                                                           
5
 http://www.significados.com.br/fe/ 
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Nos relatos, os idosos demonstram o quanto os afetos mobilizam e influenciam a 

vida que levaram e a que escolhem levar agora. D. Waine escolheu não se casar e seguir 

uma vida solitária pela forma que a ideia de casamento a afeta:  

”Já tive a oportunidade de me casar, mas eu não me imagino. Alguém 
caminhando perto de mim, sabe? (...) não quis casar, filho nem pensar, filho pra 
mim significava sofrimento igual foi pra minha mãe, foi um peso. (...) Gosto de 
ficar sozinha porque sou egoísta, não gosto de abrir mão das minhas coisas, tem 
um limite abrir mão. Imaginava que se eu me casasse e o marido chegasse e 
falasse: ‘Waine passa minha camisa pra mim?’ ‘Eu passar camisa pra você? 
Você pega e passa’ Sempre tive esse pensamento assim, você tem duas mãos, eu 
faço minhas coisas e você faz as suas, não vou pedir pra você fazer nada pra 
mim, mas também não vou fazer nada... não sei se é egoísmo”. (Waine) 
 

  

 As experiências em família geraram sentimentos que perduram até os dias de hoje. 

Waine diz estar satisfeita com a vida sozinha e que preferiu aprender a lidar com os 

momentos de solidão a casar e ter filhos. Os exemplos de como os afetos nascidos na 

família marcam a vida dos idosos são inúmeros e permeiam todas as narrativas. Muitos 

desses exemplos foram descritos no texto e se relacionam com a identidade e com os 

projetos de vida na medida em que os afetos são consequência ou causa das relações 

estabelecidas ao desempenhar um papel e ao se projetar na vida.  

A dimensão do idoso como sujeito desejoso não deve ser esquecida. Os desejos 

estão na composição do homem, impulsionando-os na relação com o mundo (Brandão, 

2012). Sendo os afetos elementos fundamentais na composição da vida, é preciso que o 

sujeito seja senhor dos seus desejos. Para Monteiro (2008) os desejos não têm idade, mas 

têm diferentes formas de atualização e cada um de nós os viverá nos níveis de seu desejo, 

indo do mais material ao mais espiritual (p.41). 

No caso do Sr. Roberto os afetos decorrentes de ser pai por muito tempo motivaram 

sua vida. A ida para a instituição não limitou suas vivências afetivas, pelo contrário, 

possibilitou a vivência da sua crença religiosa e todos os sentimentos decorrentes disso, 

assim como a vivência de um relacionamento amoroso com uma das idosas da instituição. 

A afetividade na instituição é um tema que há muito vem sendo pensado. Os resultados da 

pesquisa realizada por Oliveira, Pasian & Jacquemin (2001) sugerem que a afetividade dos 

pesquisados (tantos os moradores de instituições geriátricas como os que moram em suas 

casas) é vivenciada de forma semelhante, não havendo limitação para a vivência afetiva na 

instituição. No entanto, nem sempre a manifestação do afeto foi possível nas instituições. 

A lógica das instituições não estimula a opinião ou a manifestação dos afetos, ocultando e 

mascarando as expressões de desejos sexuais (Moura, 2013). 
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 A afetividade é própria do ser humano, naturalmente os sujeitos afetam e são 

afetados por relações que visam a manutenção ou extinção (Brandão, 2011). Para 

Espinosa:  

Os afetos são indestrutíveis e não adianta querer reprimi-los como se estes não 
fossem uma força ativa da natureza em nós. Estamos, pois, condenados à 
afetividade da mesma forma que estamos condenados à finitude. Quanto mais 
afetamos e somos afetados, mais exercemos o nosso direito natural de perseverar 
na existência. (Espinosa como citado em Brandão, 2012, p.107) 

 
O afeto não carrega em si o valor positivo ou negativo. O que vai caracterizá-lo 

como tal é a forma como ele exerce impacto no sujeito (Brandão, 2012). A forma como os 

idosos entrevistados são afetados pelo envelhecimento ilustra esse aspecto da dinâmica do 

afeto. Envelhecer gera sentimentos e sensações completamente diferentes nos 

entrevistados. Sentimentos de raiva, impotência, aceitação, negação, satisfação, prazer. 

Sentimentos misturados e sentimentos a descobrir. O afeto que a velhice provoca e a forma 

como o velho o vivencia são dois aspectos distintos do sentir, mas que envolvem o 

relacionar. O relacionar-se consigo mesmo e o relacionar-se com o outro. Exigir para si o 

lugar e o direito de sentir, ser, viver e significar das melhores formas as experiências na 

velhice. Qual o caminho para isso? É o caminho do reconhecimento de que o idoso deseja, 

por parte dos outros e, principalmente, por parte dele mesmo.  

 

 

5.7 Locais em que os idosos estão inseridos 

 

 

Considerando os ambientes em que os idosos estão inseridos e o interesse em 

investigar como o ambiente influencia suas vidas, perguntas extras do roteiro foram feitas 

para os idosos moradores de instituições geriátricas e para as idosas pertencentes aos 

grupos de terceira idade.  

As idosas que frequentam grupos de terceira idade foram questionadas a respeito do 

significado do grupo (O que o grupo representa na sua vida?) D. Gabriela diz: “Tudo. É o 

valor total. Porque lá a gente aprendeu muita coisa e aprende. Eu mudei demais da conta, 

isso até gente de lá andou falando”. Ela encontrou no grupo espaço para ser e ressignificar 

os aspectos não vividos da sua vida. Para Lu esse valor é secundário, ela já se envolveu 

com as atividades do grupo de forma ativa, participando da coordenação e estimulando o 

andamento do grupo. Não se envolve dessa forma mais. A idosa diz estar cansada da falta 
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de motivação e da participação passiva das outras idosas. Não quer mais fazer o grupo 

acontecer sozinha e como ela tem outros papéis importantes a serem vividos, não se 

envolve mais na coordenação, apenas participa das atividades.  

Os idosos que moram em instituições geriátricas foram questionados em relação ao 

dia a dia da instituição (o que o Sr(a). acha da vida na instituição?). O Sr. Roberto relatou 

um dia a dia de satisfação e de envolvimento nas atividades do Albergue. Conquistou o 

direito de sair, relaciona-se com todos os idosos, com funcionários e direção. Já D. Clara 

vivencia a vida na instituição por outra perspectiva: 

E aqui eu acho assim, o não poder sair aqui é ruim demais, todo mundo 
correndo, em ritmo galopante. As meninas até falam, todas gostam muito de 
mim, graças a Deus, e estão sempre prontas pra ajudar, mas ninguém tem tempo, 
tudo muito corrido, Fernanda. A pessoa chega até perder o prazer. (Clara) 

 
A visão de D. Clara a respeito da instituição se assemelha ao que é descrito na 

literatura sobre o tema. O fechamento, o atendimento rápido e de forma coletiva são traços 

das instituições, assim como a perda do prazer e do interesse por parte do interno. A 

vivência do Sr. Roberto representa ainda uma pequena parcela dos residentes de 

instituições geriátricas, mas exemplifica a possibilidade e abertura para que outros idosos 

conquistem para si um dia a dia satisfatório, com prazeres e felicidade. Vieira (2004), em 

seu livro Identidades Arquivadas, chama atenção para a forma como dois idosos 

significaram a ida para a instituição: eles se destacaram do restante dos sujeitos 

entrevistados, pois a vida de pedinte fez com que significassem o asilo – diferentemente 

dos demais – como um lugar que os salvou da miséria e da incerteza das ruas (p.174). Da 

mesma maneira que Sr. Roberto, a entrada para a instituição é vista com alegria, visto que 

os locais nos quais viveu (a rua e um ambiente familiar adoecido) não ofereciam condições 

de vida, seja pela impossibilidade dos cuidados mais básicos (como no caso dos moradores 

de rua), seja pela impossibilidade de ser (caso do Sr. Roberto, em que o convívio 

conflituoso com a família o impediu de expressar sua vivência religiosa).  

Os idosos que moram com a família não destacaram nenhum aspecto específico que 

dissesse respeito às influências positivas ou negativas por viverem com familiares. No 

entanto o apoio familiar é visível em um dos casos, demonstrando o quanto a ajuda da 

família pode ser o diferencial para a qualidade de vida do idoso. Sr. Carlos mora “sozinho” 

com a mulher que tem Alzheimer e recebe ajuda dos nove filhos que moram na cidade 

dele. As filhas se revezam no cuidado dos pais, um cuidado que envolve horário certo para 

chegar e para sair. Carlos conta: “Então elas combinaram, durante o dia vai uma, elas 

chegam lá 9, 9:30. Todo dia chega uma. Aí elas ficam lá, fazem almoço, quando dá 20 
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horas elas vão embora e deixam a patroa na cama”. A estrutura que as filhas organizaram 

permite que Sr. Carlos de 95 anos e sua esposa tenham uma vida tranquila, com qualidade 

e intimidade. A vida que Sr. Carlos leva poderia não ser possível caso ele e a mulher não 

pudessem contar com as filhas.  

Já as idosas que moram sozinhas evidenciaram a liberdade como um dos aspectos 

que influenciam positivamente na vida. D. Waine, que preza a independência e autonomia, 

diz sobre morar sozinha: “Não é que eu seja sistemática, mas as vezes tem coisa que 

incomoda. Eu gosto de fazer o que quero, nesse ponto sou meio errada, meio egoísta, mas 

sem incomodar ninguém. Por isso eu escolhi ficar sozinha”. Parece que morar sozinha 

preserva a intimidade e os costumes singulares, mas não é estímulo para nenhuma vivência 

que seria impossível na companhia de outras pessoas.  

Os locais onde os idosos moram exercem influências na vida e nas possibilidades 

da velhice, mas essas influências, por se revelarem demais singulares, não podem ser 

atribuídas como consequência apenas do meio e sim a uma mistura das condições dadas 

com o que cada idoso quer e busca para si.  

 

 

5. 8 Articulações  

 

 

O projeto está na relação dialética entre o subjetivo e o objetivo. O homem objetiva 

sua subjetividade através da ação em relação ao que é possível e impossível no futuro. Os 

papéis e jeitos de ser são vividos numa perspectiva de futuro. Eles são inseparáveis do 

projeto que os lança e os transforma, e, por serem vividos enquanto futuro, a contradição 

dá espaço para uma realidade nova (Maheirie, 1994, p.121). Uma nova realidade acontece 

na possibilidade de uma reflexão crítica, que leva a novos posicionamentos e 

direcionamentos a partir de significações subjetivas a respeito da realidade. Para Maheirie 

(1994): 

Das relações que o homem enquanto projeto estabelece com a realidade objetiva, 
é que surge o que chamamos de significações. É justamente por ser superação da 
objetividade, do que é dado, que o homem é um ser significante. As significações 
tornam singulares os objetivos coletivos, já que expressam a subjetividade se 
objetivando. Da mesma maneira que escolhemos algumas possibilidades em 
detrimento de outras, escolhemos também algumas significações em detrimento 
de outras. Elas nascem do homem e seu projeto, mas se inscrevem no mundo, 
nos objetos, nas coisas. (p.121) 
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Para compreender um homem é preciso que este esteja posicionado em suas 

significações, que compõem sua história. Os significados atribuídos às situações são o 

efeito de escolhas realizadas pelo sujeito. Em cada ação, em cada superação de uma 

situação, das relações concretas, emergem as significações, mediatizadas pelo e em função 

do projeto (Maheirie, 1994, p.121).  

A vida descrita pelos idosos durante as entrevistas estão permeadas de 

significações. A vivência de determinados papéis norteou as escolhas dos sujeitos durante a 

vida. Norteia nos dias de hoje? Sim. É possível observar que todos os papéis marcantes na 

vida dos idosos entrevistados orientam as escolhas atuais a partir da significação que 

fazem, podendo ser também pela negação desses papéis, não no sentido de extinção dessa 

parte do eu, mas no sentido de produção de um eu mais autêntico, como no caso de D. 

Gabriela que busca seu eu de mulher e Sr. Roberto que resgata sua vivência religiosa. 

Ambos não renegam o que foram, mas baseiam suas escolhas atuais em papéis que lhe são 

caros e libertadores (no sentido de libertarem-se de vivências que lhe trouxeram sofrimento 

ou perda).  

D. Gabriela descreveu sua trajetória de vida pela perspectiva da dedicação 

exclusiva à criação dos irmãos e é possível perceber como hoje ela se projeta na vida no 

sentido de recuperar seu eu deixado de lado. Dedica-se a se descobrir e cultivar seus 

aspectos individuais de mulher. O “Eu mulher” não vivido na juventude é resgatado na 

velhice. É a busca pela identidade de mulher que motiva seu projeto de ser atual. O grupo 

da Universidade para a terceira idade é que possibilitou esse processo de resgaste da 

identidade de mulher, de ser no mundo, que escolhe e atua por contra própria. 

D. Lúcia descreveu a relação com o trabalho como um dos aspectos mais marcantes 

da vida e se não fossem as doenças adquiridas, ela ainda estaria trabalhando. Os afetos 

motivaram a vida de D. Lúcia no passado e a motivam no presente. Foi o papel de filha e 

irmã que fez com que ela quisesse desistir do curso para cuidar das irmãs na época do 

falecimento da mãe. Foi o afeto pelo pai que a motivou a recusar uma especialização no 

exterior e pelo afeto ao marido mudou-se para o Rio de Janeiro. O afeto pelo filho fez com 

que ela retornasse. Os papéis de filha, irmã, mulher e mãe orientaram suas escolhas até os 

dias de hoje, em que o seu filho é uma motivação para a projeção de algo concreto no 

futuro. Realizar o sonho de deixar-lhe uma casa é um dos planos de Lúcia. 

O cuidado com a saúde é a meta de D. Clara. Provavelmente, tal comportamento é 

consequência de 30 anos trabalhando com prazer na área da saúde. A identidade 

profissional também foi o marco da narrativa de D. Clara. A idosa diz preocupar-se com 
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um estilo de vida saudável e seu projeto de ir para o Lar São Camilo envolve o cuidado 

direto com sua saúde. O Lar exerce hoje cuidados que D. Clara considera importantes, mas 

que não consegue mais suprir sozinha em sua totalidade e com segurança. O papel de 

auxiliar de laboratório possibilitou a D. Clara uma visão de mundo em que o cuidado com 

a saúde é primordial.  

D. Ana teve em sua trajetória de vida muitos desafios. Sua vida foi e é direcionada 

para as vivências dos papéis desempenhados em família. Ser filha, esposa, mãe, avó. Uma 

vida inteira dedicada a vencer barreiras e cuidar da família. Hoje ela colhe os frutos da 

missão cumprida, sente-se realizada e dedica seu dia a dia aos afazeres e atividades que lhe 

dão prazer e alegria. Seja a costura, organizar viagens ou participar do grupo de baralho; o 

tempo é vivido para ela de acordo com o que gosta de fazer.  

Na descrição de sua vida, o Sr. Carlos enfatiza o trabalho na lavoura, as viagens 

como tropeiro e a família. A vida nos dias de hoje, no quesito atividade profissional, é uma 

adaptação de tudo aquilo que foi vivido na juventude. Não trabalha mais na lavoura e nem 

carrega coisa pesada, mas capina canteiro de couve e cebolinha. Não viaja mais 

negociando, mas vende seus tapetes para várias cidades fora do estado. A identidade de 

lavrador e tropeiro marca o dia a dia do Sr. Carlos, não só lhe ocupando o tempo, mas 

garantindo qualidade de vida.  

A partir dos relatos da trajetória de vida e as descrições do dia a dia, é possível 

observar que no caso de D. Clara, Lúcia, Lu e Carlos, as atividades profissionais 

desempenhadas exercem influência positiva no dia a dia. Seja pelo aprendizado adquirido e 

revertido em autocuidado (como no caso da Clara), seja pela continuação das atividades 

revertida em prazer, passatempo e fonte de renda. É claro que os papéis desempenhados 

um dia influenciariam a vida diária, seja pela negação ou continuação desses papéis, visto 

que fazem parte daquilo que o idoso é. A identidade do idoso transforma-se, já não se é 

mais o que um dia foi, mas o sujeito carrega esse eu em si e redefine esse papel com novas 

escolhas, que hora adapta, hora exclui. 

Os idosos entrevistados atuam no mundo de forma a manter os papéis 

desempenhados durante a vida. Vivenciam os novos papéis (aposentado, avó e bisavó que 

são relacionados à velhice) sem se identificarem com o eu de velho. O eu do velho 

confunde-se no discurso que diz não se perceber velho, mas que reconhece as limitações 

físicas advindas da idade.  A identidade e o projeto articulam-se em toda a narrativa dos 

idosos. No que tange às escolhas feitas e os papéis já desempenhados, a relação com o 

projeto fica clara à medida que esses papéis são resgatados, modificados ou negados em 
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relação ao futuro. O que se foi/é (papéis desempenhados) e a significação que o idoso fez 

desse papel influencia a direção das escolhas que ele fará no presente e, como 

consequência, isso definirá a direção de seu projeto. No que tange a identidade de velho e 

projeto de vida, a questão das significações chama mais a atenção. Significações positivas 

a respeito da velhice impulsionam positivamente o idoso em direção ao seu projeto de ser, 

enquanto significações pejorativas ou limitantes o restringe. O papel, e como o sujeito 

significa esse papel, mostra-se definidor para o projeto de ser. Nesse sentido, a articulação 

entre a vivência da velhice e projeto de ser se faz interessante para a compreensão da 

problemática do projeto de ser/identidade.  

Os idosos que significam a velhice de forma positiva/adaptativa possuem uma 

rotina com mais qualidade, atividades, contato social e, mesmo que não se proponham 

nada para o futuro, possuem no presente satisfação e bem-estar. Já os idosos que atribuem 

significados pejorativos para o envelhecimento encontram mais barreiras (reais ou não) 

para a vivência prazerosa do envelhecimento.  

A respeito do futuro, esse toma uma dimensão interessante no envelhecimento, pelo 

menos para os idosos entrevistados na pesquisa. Apenas Lúcia e Clara disseram almejar 

algo concreto no futuro. Lúcia pretende conquistar a casa para o filho, segurança que ela 

quer deixar para ele; e Clara pretende finalizar os cuidados com a saúde e retomar sua vida 

em Juiz de Fora, na sua casa e com seus amigos. Os outros idosos descreveram que 

esperam da vida a vivência tranquila do dia a dia. A ausência de planos para o futuro 

significa uma ausência de expectativas ou a vivência prazerosa do hoje? Os idosos 

consideram que as necessidades foram conquistadas na juventude e que ao envelhecimento 

cabe apenas o despretensioso desfrutar da vida? Nas entrevistas, eles disseram estar 

satisfeitos com a vida que têm, no entanto não demonstraram motivação para nenhum tipo 

de engajamento ou nenhum tipo de crítica às dificuldades reais e já tão discutidas a 

respeito do envelhecimento. Satisfação ou conformismo? Pesquisa realizada com homens e 

mulheres com mais de 65 anos, revelou certo conformismo com a velhice, enquanto algo 

que é natural (Aboim, 2014, p.231). O processo de envelhecimento é compreendido como 

etapa natural e obrigatória. O conformismo aparece como desagrado e tristeza, em face 

dos imperativos de um tempo que virá e que é inevitável (p.216). Na impossibilidade de 

não envelhecer, o sujeito se conforma com o processo biológico e esse conformismo, a 

princípio, é negativo. No entanto, o conformismo não afeta todos os aspectos da vida do 

sujeito e este pode e deve ser estimulado a assumir o papel de autores sociais e da própria 

história (Aboim, 2014).  
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 Ao idoso cabe um processo de reflexão e reconstrução de conceitos a respeito do 

envelhecimento para que possibilidades sejam consideradas e criadas de forma a garantir 

direitos, posicionamento crítico diante da realidade e mais oportunidade de ser na velhice. 

O fato dos idosos entrevistados, de forma geral, descreverem apenas as limitações físicas 

como empecilho na velhice demonstra o pouco envolvimento nas questões coletivas e 

sociais, conformismo ou real ausência de limitações? A partir dos relatos é possível 

perceber que limitações no lazer, limitações psíquicas e emocionais, assim como as 

financeiras e culturais estão presentes. Outro aspecto implícito nos relatos diz do medo da 

velhice enquanto limitação no processo de envelhecer. Os medos ocasionados pelas 

crenças estereotipadas e pelos exemplos de velhice com adoecimento ilustram um cenário 

que paralisa o sujeito. Vive-se menos, por medo, e não por impossibilidade real.  

 E como cada idoso significa essas experiências diz de uma forma muito particular, 

estando relacionada com aspectos da história pessoal e coletiva desses idosos. No entanto, 

um único aspecto se assemelha em todas as narrativas: a significação da vida pela via da 

religião. A partir das crenças religiosas, os idosos entrevistados significam, ainda que de 

forma pessoal e singular, as dificuldades e felicidades da vida.  

 A velhice mostra-se uma experiência única e individual, do início ao fim, mesmo 

que vivida no coletivo, na objetividade do mundo, com as limitações e possibilidades do 

meio. As significações, as escolhas, a forma como cada um vai compreender o fato e se 

posicionar diante dele é o resultado de experiências, modos de ser, expectativas e sentidos. 

O relato dos idosos permitiu observar que o meio exerce influência, mas que o sujeito 

responde a essa influência de formas variadas e imprevistas. Idosos que moram com a 

família, sozinhos, em instituições, com ou sem dinheiro, com ou sem saúde, que 

frequentam ou não grupos de terceira idade, demonstraram que o meio nada mais é do que 

estímulo e palco para a subjetividade e suas significações. O meio é estímulo no sentido de 

que o ambiente estimula ou limita, incita a pensar/produzir ou a reproduzir e é palco das 

lutas da vida, de atuação e de autoria própria. Local onde as escolhas são concretizadas e 

realidades modificadas. Ao que parece o que limita são as dificuldades físicas (doenças 

incapacitantes, demências, que roubam do indivíduo as possibilidades de vida, restringindo 

suas escolhas) ou as escolhas individuais (sujeitos saudáveis que perderam a vontade de 

viver e escolhem não escolher mais). Em toda e qualquer circunstância cabe um sujeito que 

pensa e produz significados que o permite ir além.  

Diante do exposto a questão que se coloca é: como estimular nos idosos o processo 

reflexivo de libertação/emancipação dos modos de ser?! Por onde iniciar? Scortegagna & 
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Oliveira (2012) vão dizer que para que os idosos busquem seus direitos é necessário que 

primeiro eles conheçam esses direitos: conhecer os próprios direitos é preceito elementar 

para que se reclame melhores condições de sobrevivência e uma melhor qualidade de vida 

(p.15). A velhice enquanto tabu deve ser posta à luz e seus desafios encarados, tanto por 

quem a vivencia, quanto por quem a estuda e a trabalha. A educação e conscientização a 

respeito do que de fato é o envelhecimento precisa ser popularizado e posto em prática, 

para que novas formas de pensar a velhice possam ser produzidas e vividas. 

 

 

  



99 
 

CAPÍTULO 6 

QUERER O QUE SE QUER, MAS O QUE O IDOSO QUER? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ainda há o hoje  
E o amanhã com novos sonhos: 

A vida nunca envelhece6 
 

 

A vida nunca envelhece (Papalia, et all 2005). As possibilidades de vida também 

não.  A construção da pesquisa e seu desenvolvimento permitiram observar que há muita 

vida no envelhecimento. Desde a revisão bibliográfica ao encontro com os sujeitos 

entrevistados, a constatação de que são diversas as velhices é óbvia e reafirmada a cada 

momento. Como já dizia Simone de Beauvoir (1990), vários são os aspectos que permeiam 

o envelhecimento, tornando essa experiência singular e histórica, visto que é constituída na 

relação entre os aspectos individuais e coletivos.  

Optei por orientar a investigação da pesquisa a partir dos aspectos pessoais, da fala 

dos idosos a respeito das próprias experiências, por considerar importante o resgate do 

papel do sujeito na própria história. O papel transformador que todos carregam e que 

precisa ser estimulado. Implicar o sujeito na sua responsabilidade pela direção do seu 

projeto de ser. Para Sartre (2010) há obrigatoriedade em ser, uma vez que se está lançado 

no mundo. No entanto, a obrigatoriedade de ser não aponta a direção, esta fica a cargo do 

sujeito que pode buscar experiências e sentidos autênticos ou pode reproduzir condutas e 

papéis orientados a partir de conceitos sociais pré-estabelecidos. 

Partindo desta problemática e resgatando os objetivos da pesquisa em que se 

pretendia compreender o processo de (re)construção da identidade (de idosos de diferentes 

segmentos) e sua relação com os projetos de vida, é possível tecer algumas considerações a 

respeito da construção (reconstrução) do eu e o processo de direcionamento da vida.  

A identidade dos idosos entrevistados articula-se principalmente com a atividade 

profissional, papéis familiares, a vivência religiosa e a afetividade. O personagem do velho 

só apareceu quando os sujeitos foram questionados a respeito do envelhecimento. Quando 

responderam a respeito de quem eram ou sobre o dia a dia foi que o papel do velho surgiu 

                                                           
6
  Papalia, Olds,  &  Feldman, p. 605, 2005 apud Duskin, 1987. 
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de forma implícita. A identificação com a velhice é permeada de conformismo, aceitação e 

negação. 

Exceto uma idosa, todos os outros entrevistados não se percebem velhos, mas 

através dos relatos observa-se que eles reconhecem que envelheceram. Perceber-se velho é 

perceber-se como? Os idosos sentem-se bem, estão saudáveis e dispostos e por isso não se 

percebem velhos? A percepção da velhice caminha entre a vivência e o olhar do outro. As 

distinções entre a velhice que é vista e apontada pelo outro com as limitações 

experimentadas ou não pelos próprios idosos. Os idosos entrevistados caminham no 

sentido de produzir novas significações para o envelhecimento; a maioria respondeu de 

forma positiva a respeito da velhice, ainda que nem todos vivenciem na prática o que 

disseram pensar. É possível considerar que visões positivas a respeito do envelhecimento 

já indicam um caminho que permite a construção de novas formas de ser.  

A partir deste ponto é possível a articulação entre a identidade do idoso e o projeto 

de ser.  A forma como este papel é significado e desempenhado no mundo vai direcionar as 

escolhas que vão orientar a vida do sujeito. Como dito anteriormente, no capítulo 5, 

significações positivas a respeito da velhice impulsionam positivamente o idoso em 

direção ao seu projeto de ser, enquanto significações pejorativas ou limitantes restringem o 

idoso em seu projeto de ser.  

Desta forma, o projeto de ser mostra-se relacionado às significações a respeito da 

velhice, a identidade e a vivência religiosa. Tais aspectos compõe a experiência de vida dos 

idosos e influenciam nas escolhas que fazem durante a vida, direcionando o projeto de ser. 

As significações e a capacidade de fazer escolhas autênticas mostram-se fundamentais para 

compreender toda a problemática do projeto de vida/identidade, assim como todos os 

aspectos que apareceram nessa articulação, pois elas é que dão o sentido, a orientação de 

projetos de vida saudáveis e emancipatórios.  

A partir dos relatos foi possível levantar considerações a respeito dos locais em que 

os idosos vivem/frequentam e relacionar com o estilo de vida que eles levam. Observar que 

os locais influenciam, mas não determinam modos de ser é de grande importância para os 

profissionais que atuam em instituições e grupos de terceira idade. O projeto de vida 

acontece nesses ambientes, sob suas influências, mas é direcionado por aspectos 

individuais dos sujeitos. Os idosos entrevistados não descreveram diretamente e a pesquisa 

não abordou em profundidade às questões sociais, culturais e financeiras dos idosos 

entrevistados. Considero essa a limitação da pesquisa. Limitação decorrente do foco dado à 

pesquisa e em relação ao tempo disponível para a dissertação. Acredito que articular as 
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questões individuais apresentadas aqui com uma investigação profunda a respeito das 

influências sociais e culturais nos projetos de vida e identidade ampliaria a visão a respeito 

do tema.  

A pesquisa me possibilitou compreender mais de perto a maneira dos oito 

entrevistados de significar a velhice, vivenciar papéis e projetar-se na vida.  Foram muitas 

reflexões e questionamentos advindos da pesquisa e, enquanto profissional, me perguntei 

qual a conclusão básica que atravessa todas as considerações das pesquisas. Como articular 

o conhecimento adquirido em algo que pudesse ser transformado em prática diária para 

profissionais que lidam com o envelhecimento? A resposta me surpreendeu tanto quanto a 

dificuldade real de colocá-la em prática. É preciso humanizar a velhice.  

Concluí que o projeto de ser no envelhecimento se relaciona em grande medida 

com o querer. A compreensão do idoso como um ser que deseja e que pode possibilitar 

para si a busca por novas condições. Exigir para si o lugar e o direito de sentir, ser, viver e 

significar das melhores formas as experiências na velhice. Qual o caminho para isso? É o 

caminho do reconhecimento de que o idoso existe, vive e deseja; por parte dos outros e 

principalmente por parte dele mesmo. A compreensão da velhice como tempo de querer, 

tempo em que é possível direcionar a vida que se quer ter, resgatando situações, 

elaborando vivências, criando oportunidades. 

  O projeto de ser é inerente ao ser humano e projetos mais autênticos são possíveis 

em qualquer realidade, desde que haja um processo reflexivo de questionamento 

verdadeiro das reais limitações, enfrentamento e engajamento na criação de novas 

realidades. Para tanto, é preciso que haja um processo de educação da sociedade em 

relação ao envelhecimento, para que os idosos em todas as esferas possam reconhecer em 

si esse direito ao desejo, direito à vida que realmente se quer viver.  

 Nesse sentindo, acredito que o trabalho aponta para a necessidade de 

estudos futuros relacionados às práticas de educação, formação de profissionais e 

conscientização de idosos no que diz respeito a implicação do sujeito no direcionamento e 

nas escolhas da sua vida. Consultorias e trabalhos que incentivem a elaboração e 

redirecionamento de projetos de ser, com o foco em ampliar oportunidades; resgatar, 

reelaborar sentidos e significados; assim como descobrir modos de ser autênticos. 
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APÊNDICE I 

 

 

Roteiro semi estruturado para as entrevistas  

 

1.  Quem é o senhor (a)? 

2. Conte um pouco como foi sua vida (sua trajetória, sua história de vida). 

3.  Como é o seu dia-a-dia, sua vida diária? 

4. O que o Sr (a) pensa a respeito do envelhecimento? O que aconteceu na sua vida que te 
faz pensar desta maneira? 

5. Em qual momento ou em que momentos o Sr (a) percebeu que estava velho, ou que 
estava ficando velho? Teve alguma situação específica? Que sentimento lhe veio ao 
perceber-se velho/a? O que o Sr. (Sra) sentiu quando percebeu que estava ficando velho? 

6.  Que possibilidades de vida que o Sr (a) acredita que são possíveis na velhice? Quais 
delas o senhor gostaria de ter ou acha que deveria ter? 

7.  Com quais limitações o Sr (a) tem se deparado nos últimos anos, seja pela saúde, pela 
idade, pelo contexto em que vive? 

8.  O que o Sr (a) tem feito ou gostaria de fazer para mudar essa situação de limitação, 
esses impedimentos? 

9.  O Sr (a) tem algum plano ou projeto de vida? (O que o Sr (a) ainda pretende fazer na 
vida? 

10.  O Sr (a) passou a se preocupar mais com a espiritualidade ou com a religião, enquanto 
foi envelhecendo, ou quando se percebeu ou se sentiu velho? 

 

*pergunta para os idosos de instituição: o que o sr (a) acha da vida na instituição? 

*pergunta para os idosos que frequentam grupos de terceira idade: O que o grupo 

representa na sua vida? 
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PROJETO DE MESTRADO: Identidade de velho: articulações com projeto de vida 

Senhor (a):___________________________________________________ 

Gostaria de convida-lo a participar de um trabalho a respeito do envelhecimento e 

projeto de vida. Faço parte do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de São 

João del Rei  

Sua participação será fornecer uma entrevista no local e data apropriado para o Sr 

(a).  

Todas as informações coletadas, durante as conversas individuais, ficarão 

arquivadas e serão utilizadas para a escrita da dissertação e em publicações de artigos. No 

entanto, nada será escrito ou publicado sem a avaliação e autorização do participante. Os 

nomes serão preservados.  

A participação é voluntária e caso o Sr. (a) deseje sair da pesquisa não haverá 

nenhum problema.  

Participando da pesquisa o Sr (a) contribuirá para o desenvolvimento do 

conhecimento científico a respeito do envelhecimento, assim como terá possibilidade de 

manifestar seus sentimentos e opiniões a respeito do tema.  

Estou disponível para dúvidas ou questionamentos.  

Telefone para contato: (032) 9126-7468.  

 

Desde já, obrigada.      

 

 __________________________        __________________________                            

Fernanda Rodrigues Ferreira                                                Local e data 

 

Compreendi minha participação e desejo participar desta pesquisa.  

_______________________________                   ________________________ 

              Voluntário                                                              Local e data 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Instituição 
responsável  
 
PROJETO DE MESTRADO: Identidade de velho: articulações com projeto de vida 

Sr. (a) ______________________________________________________  profissional 

responsável na instituição_______________________________________________. 

 

Esta pesquisa faz parte do Programa de Mestrado em Psicologia – PPGPSI da 

Universidade Federal de São João del Rei. Prende-se, através de entrevistas com os idosos 

(os idosos asilados, os idosos pertencentes a grupos de terceira idade e idosos que não 

estão engajados em nenhum grupo), compreender o processo de (re)construção da 

identidade e sua relação com os projetos de vida.  

 A contribuição do idoso será de conceder entrevistas, no horário e data 

apropriados, que não irão atrapalhar as atividades da instituição, rotina ou compromissos 

do idoso. A participação não envolve gastos financeiros ou riscos para a saúde do idoso.  

 A participação é voluntária, podendo o idoso desistir em qualquer parte do 

processo sem nenhuma implicação.   

Todo o material coletado será arquivado, no entanto só serão analisados, utilizados 

na dissertação e publicados os conteúdos previamente autorizados pelo idoso que cedeu as 

informações e pelo seu responsável.  

Ao participar da pesquisa, o idoso irá contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento científico a respeito do envelhecimento, assim como terá possibilidade de 

manifestar seus sentimentos e opiniões a respeito do tema.  

 

Declaro que compreendo a pesquisa e autorizo a participação do sr (a).                 

_________________________________________ 

Assinatura: _______________________________ Data: _______ 

 

Coloco-me a disposição para qualquer dúvida ou questão.  
Pesquisadora responsável: Fernanda Rodrigues Ferreira. Telefone (32) 9126-7468 

Assinatura: _______________________________ Data: _________ 
 

Orientador responsável: Marcos Vieria Silva. Telefone (32) 88471074 
Assinatura: ______________________________ Data: ___________ 
Laboratório: LAPIP – Laboratório de pesquisa e intervenção psicossocial.  


