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RESUMO 

 

O envelhecimento é uma questão global e particularmente feminina, pois as mulheres estão 

tendo uma maior expectativa de vida em relação aos homens, de modo que a feminização da 

velhice é uma realidade em nosso país. A ideia vigente dos “idosos” como um grupo 

homogêneo, dentre outras questões, invisibiliza as diferenças existentes no modo de vivenciar 

a velhice que são marcadas pela múltipla pertinência às categorias que organizam a vida 

social como sexo/gênero, raça/etnia, idade/geração e classe. Essa homogeneização da velhice, 

contraditoriamente, se utiliza de um termo no masculino para englobar uma experiência que 

na sua maioria é vivenciada por mulheres, mas que é invisibilizada, por isso, faz-se necessário 

ouvir as mulheres idosas para compreender os seus significados e o modo como vivenciam a 

velhice. A partir da compreensão do desenvolvimento – biológico, psicológico, social – como 

um sistema aberto no qual a novidade está constantemente em processo de ser criada e da 

compreensão da cultura como parte do sistema psicológico da pessoa, a Psicologia Cultural 

contribui para o estudo dos significados da velhice, pois considera que no processo de 

internalização cultural todas as pessoas estão transformando ativamente as mensagens 

culturais que recebem, ao invés de serem meros receptores passivos dessas mensagens. Ainda 

que as mensagens recebidas sejam semelhantes para diferentes pessoas, o modo através do 

qual essas mensagens serão transformadas e reconstruídas, através do processo de 

significação, será feito de forma única por cada pessoa. O presente estudo se caracteriza por 

ser exploratório e descritivo, de cunho qualitativo e se propôs a compreender quais os 

significados de velhice para mulheres idosas na cidade de Salvador. Foi utilizada a técnica de 

entrevistas narrativas por considerar que o indivíduo, a partir da narrativa, é capaz de dar 

significado a sua experiência e transmiti-la. Foram entrevistadas 24 mulheres idosas entre 60 

e 95 anos, mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, sendo que as 

entrevistas foram audiogravadas e, posteriormente, transcritas. Dentre os achados da pesquisa, 

um aspecto relevante se refere ao fato de que os significados de velhice não são construídos a 

partir do momento em que a pessoa completa 60 anos, idade legalmente reconhecida no Brasil 

como marco inicial da velhice; os significados de velhice para essas mulheres idosas parecem 

fazer parte de uma significação construída desde a infância, para a maioria delas, a partir da 

convivência com pessoas idosas como, por exemplo, suas avós. Do mesmo modo os 

resultados acerca dos significados de velhice indicaram que o processo de tornarem-se velhas 

e a construção da percepção de que são velhas, não perece depender do fato das participantes 

terem chegado aos 60 ou mais de idade, as participantes demonstraram, através de suas 

narrativas, que tornarem-se velhas ocorre de modo diferente para cada uma a depender da sua 

história de vida, da sua situação social e econômica, da sua significação de velhice construída 

ao longo da vida. 

 

Palavras-chave: Velhice. Gênero. Mulheres idosas. Significados. Psicologia Cultural 

Semiótica. 
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ABSTRACT 

 

Aging is a global and particularly feminine issue, as women are having a longer life 

expectancy compared to men, therefore the feminization of aging is a reality in our country. 

The current idea of the elderly as a homogeneous group, among other issues, makes invisible 

the differences on the way of experiencing the aging process that are marked by multiple 

pertinence to the categories that organize the social life such as sex/gender, race/ethnicity, 

age/generation and social class. This homogenization of aging contradictorily uses a term in 

the masculine to encompass an experience that is mostly experienced by women, but is 

invisibilized, so it is necessary to listen to the elderly women to understand their meanings 

and the way they experience the aging process. Based on the understanding on the 

development - biological, psychological, social - as an open system, in which the novelty is 

constantly being created and the culture comprehension as part of the person's psychological 

system, Cultural Psychology contributes to the study of meanings in the process of cultural 

internalization, all people are actively transforming the cultural messages that they receive, 

rather than being mere passive recipients of those messages. Although the messages received 

are similar to different people, the way in which these messages will be transformed and 

reconstructed through the significance of processes will be done in a unique way by each 

person. The current study is characterized by being exploratory and descriptive, with a 

qualitative nature, where it was proposed to understand the different meanings of aging for 

elderly women in the city of Salvador. The technique of narrative interviews was used 

because it considers that the individual, from the narrative, can give meaning to his 

experience and transmit it. Twenty-four elderly women between 60 and 95 years old gave an 

authorized interview by signing terms of informed consent, the interviews were audio-taped 

and later transcribed. Among the findings, a relevant aspect refers to the fact that the 

meanings of aging are not built from the moment the person reaches age 60, an age legally 

recognized in Brazil as the initial mark of the aging process; the meanings of oldness for these 

elderly women seem to be part of a meaning built since their childhood, for most of them, 

from the coexistence with elderly people, such as their grandparents. Similarly, the results on 

the meanings of aging indicated that the process of becoming old and the construction of the 

perception that they are old, does not depend on the fact that the participants reached the age 

of 60 or older, the participants demonstrated, through of their narratives, that becoming old 

occurs differently for each one depending on their life history, their social and economic 

situation, their meaning of old age were built throughout life. 

 

Keywords: Old age. Genre. Elderly women. Meanings. Semiotic Cultural Psychology. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A objetividade nos estudos feministas é corporificada e significa a produção de 

saberes localizados de modo que situar o lugar social e o campo de visão de quem produz o 

conhecimento é fundamental (HARAWAY, 1995), assim como uma reflexão crítica de quem 

produz acerca da sua relação com o objeto de estudo. A partir dessa compreensão questiono: o 

que representa para mim uma pesquisadora adulta jovem estudar a velhice? Como é estudar 

este fenômeno enquanto meus pais se tornam velhos? Quais as minhas concepções e 

expectativas, os meus estereótipos e valores acerca da velhice? Essas e muitas outras questões 

fizeram parte do meu cotidiano de pesquisa.  

Na tentativa de refletir e responder a essas questões começo a apresentação dessa 

dissertação situando-me enquanto sujeito histórico, cujo objetivo é apresentar de qual lugar 

social-histórico estou falando, porque considero importante que enquanto pesquisadora eu 

deixe claro a minha formação enquanto sujeito e pesquisadora, ao menos tente. Contudo, não 

tenho a pretensão de construir nesse espaço uma narrativa autobiográfica, embora eu saiba 

que corro esse risco.  

Eu, Julianin Araujo Santos, mulher, miscigenada (a partir das matrizes indígenas, 

africanas e europeias, especificamente portuguesa), nascida na década de 80, no interior da 

Bahia, mais especificamente na região da Chapada Diamantina, filha caçula de pais 

divorciados e com uma irmã; meus pais originários da zona rural da minha região fazem parte 

das classes trabalhadoras, foram funcionários públicos e posteriormente minha mãe 

trabalhadora autônoma e meu pai empregado do setor de serviços.  

Meus avós foram pessoas nascidas na zona rural que tiveram poucas condições 

socioeconômicas. Minhas duas avós eram donas de casa, meu avô paterno era caixeiro 

viajante e o avô materno era vendedor de fumo de corda. Conheci meus avós maternos e 

apenas minha avó paterna, pois quando eu e minha irmã nascemos ela já era viúva. Contudo, 

minha convivência e maior estreitamento de laços afetivos se deram com minha avó paterna, 

que era uma senhora semianalfabeta e muito religiosa.  

Quanto a meus pais, eles desenvolveram diversas atividades, tendo eu e minha irmã a 

oportunidade de participar de algumas dessas. Minha mãe, por exemplo, organizou a primeira 

passeata de reivindicação pela melhoria nas condições sanitárias da água da nossa cidade; 

meu pai, eu e minha irmã participamos de todo este processo, era então um dos primeiros atos 

de exercício da cidadania de que eu participava. A atividade laboral desenvolvida por meus 

pais foi a de técnicos agrícolas pelo serviço público, além disso, eles participaram da 
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militância de esquerda e minha mãe, mais especificamente, me levava para todas as reuniões e 

atos de mobilização quando já estava separada de meu pai e não tinha com quem me deixar. 

Outra atividade exercida pelos meus pais e experienciada por mim e minha irmã, era 

assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade social, através do grupo religioso do 

qual participavam, cujas atividades realizadas alternavam-se entre aula para jovens e adultos 

analfabetos, distribuição de cesta básica e distribuição de agasalhos no período do frio.  

Tal relato, ainda que breve, sobre as atividades desenvolvidas pelos meus pais, teve 

como objetivo sinalizar que minha participação foi imprescindível para que desde cedo eu 

compreendesse que o mundo era um lugar desigual e que valores como justiça, respeito, 

empatia, humildade, solidariedade e sensibilidade à situação das outras pessoas são 

fundamentais para o convívio social. O fato é que todas essas experiências me constituíram 

uma pessoa sensível e atenta à situação de exclusão experienciada por diversos grupos sociais. 

Assim, sempre tive um olhar de interesse em compreender as desigualdades sociais e seu 

fundamento histórico-cultural, de modo que esse olhar contribuiu também para a formação do 

meu interesse pela condição das velhas e dos velhos de nossa sociedade. 

Ademais, meus pais foram um dos primeiros casais a se separarem na cidade em que 

morávamos, de modo que eu e minha irmã enfrentamos a discriminação e o preconceito por 

parte de algumas pessoas, por exemplo, colegas de escola foram proibidas pelos seus pais de 

brincarem conosco. Essa experiência também favoreceu o direcionamento do meu olhar para 

as diferenças individuais, além das sociais. Como meus pais permaneceram casados até meus 

seis anos de idade, até esse período enquanto eles estavam no trabalho eu e minha irmã, 

quatro anos mais velha do que eu, ficávamos sob os cuidados de empregada doméstica no 

horário comercial (quando tinha) e quando não tinha ficávamos sob o cuidado da minha avó 

paterna – outras vezes era minha avó paterna que nos buscava na escola e ficávamos com ela 

em sua casa até a hora em que meus pais estivessem dispensados de suas atividades; seu 

cuidado se dava ora em nossa casa, ora na casa dela. 

A casa de minha avó paterna era um lugar “mágico”, um ambiente de muita liberdade, 

no qual podíamos fazer quase tudo, menos mexer no fogão e em facas. Na casa dela eu me 

sentia à vontade, ela fazia questão de nos tratar como especiais e sempre bem-vindas. Sua 

casa e seus braços sempre foram e continuam sendo o meu porto mais seguro, o local para o 

qual eu sempre soube e sei que posso voltar a qualquer momento. O fato é que foi através da 

minha Vó paterna que conheci a velhice e comecei a me interessar pelos ditos “causos” que as 

pessoas mais velhas contavam, seja nas rodas de conversas familiares ou nos outros ambientes 
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sociais. Era o nascente interesse pela memória, vivências e experiências de vida de uma 

geração que passava a atrair o meu olhar de curiosidade. 

Esse interesse foi se desenvolvendo ao longo da minha trajetória, pois tive a 

oportunidade de viver em diversos contextos culturais no interior da Bahia, especialmente 

porque minha mãe, minha irmã e eu migramos diversas vezes: para uma cidade na região 

nordeste da Bahia; depois para uma cidade situada no leste do Estado e posteriormente em 

outra cidade no Oeste. Nestes diferentes lugares tive a oportunidade de conhecer e conviver 

com diferentes pessoas, de diferentes classes, condições socioeconômicas, cores, idades e 

origens geográficas. Essa vivência me permitiu ainda desenvolver um olhar observador, uma 

curiosidade pela criatura humana, um anseio por entender a vida, as pessoas, a passagem do 

tempo, as memórias registradas.  

Foi assim que entre idas e vindas à casa de minha Vó paterna, com intuito de visitar, 

eu e minha irmã já adolescentes retornamos com objetivo de morar, reestabelecendo o 

convívio diário com ela, meu pai e tia paterna. Anos antes desse retorno minha Vó dava os 

primeiros sinais de esquecimento, vulgo “caduquice”, o que só saberíamos mais tarde se tratar 

da Doença de Alzheimer. Dessa forma, quando retornamos (eu e minha irmã) esses sinais se 

agravavam progressivamente, minha Vó já estava com 78 anos nesse período e de maneira 

dura e sofrida fui, juntamente com minha família, vendo a memória dela se apagando cada dia 

mais, justo no momento em que eu começava a ter consciência e a compreender a importância 

dela e de suas histórias em minha vida bem como o interesse que essas despertavam em mim. 

Nos anos seguintes esse estado foi se agravando ao ponto em que minha Vó1 não 

podia mais ficar sozinha e dependia de auxílio para suas atividades diárias. Foi assim que eu e 

minha irmã passamos a nos revezar com meu pai e tia paterna na prestação de cuidados dela. 

Esse momento era importante, porque se tratava do momento de finalização do ensino médio 

e definição de uma profissão a seguir, contudo, eu não tinha consciência de que a experiência 

de cuidadora de minha Vó paterna influenciaria em decisões futuras na minha vida 

acadêmica.  

Posto isso tentarei narrar de modo resumido a minha trajetória acadêmica. Enquanto 

pesquisadora eu me questiono se estou expondo demais minha vida ou até correndo o risco de 

demonstrar uma ligação pessoal e afetiva com esse tema de modo que poderia até levantar 

sérios questionamentos acerca do rigor científico da minha pesquisa. Mas a resposta é clara: 

todo empreendimento científico exige escolhas, de modo que minhas escolhas serão 

                                                           
1 Minha vó paterna hoje está com 93 anos e se encontra sob os cuidados de meu pai e a irmã dele, minha tia. 
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explicitadas no decorrer dessas páginas, mas de antemão posso assegurar que minha escolha 

por começar este trabalho, através da apresentação da minha trajetória pessoal e acadêmica, se 

fundamenta em uma concepção de ciência e se justifica numa epistemologia específica. 

Comecei a estudar aos dois anos de idade – meus pais contam que eu vendo minha 

irmã ir à escola pedia para ir também, então eles me colocaram. Minha trajetória escolar nas 

séries iniciais foi em escola particular, enquanto que o ensino fundamental foi em escolas 

públicas. Eu sempre me interessei por ciências e todos aqueles experimentos que 

realizávamos durante as aulas e fora delas; sempre gostei de ter explicações sobre as coisas – 

aprendi isso em casa, meus pais até mesmo nos castigos e reclamações deixavam claro o 

porquê faziam. 

Até o ensino fundamental me interessava e tinha bons resultados em matemática, foi 

somente no ensino médio que comecei a ter bons resultados com as disciplinas de ciências 

humanas e biológicas. Ao longo da minha trajetória, até esse momento de decisão de uma 

profissão a seguir, eu sonhei em ser muitas coisas, mas hoje percebo que o sonho estava 

atrelado a meu interesse ou aquilo que me chamava atenção em cada época, assim eu sonhei 

em ser nadadora, cantora, arqueóloga, aeronauta, cientista etc. O fato é que eu, enquanto uma 

mulher ainda criança sabia que poderia ser o que eu quisesse, embora não tivesse consciência 

das reais possibilidades e oportunidades que tinha ou teria – o importante é ressaltar que eu já 

queria ser pesquisadora, mas esse desejo ficou adormecido, a ponto de não me lembrar 

quando eu, já adolescente, escolhi a minha profissão: Psicologia. Foi somente quando iniciei o 

ensino superior e entrei em contato com as possibilidades do meu campo de atuação que 

retomei esse desejo, embora somente agora eu consiga ter clareza desse processo. 

No período do vestibular, fiz um teste vocacional contido em uma revista para 

vestibulandas(os), orientada por minha irmã que tinha escolhido sua profissão a partir desse 

mesmo teste, o resultado apontava habilidade para atuar nas ciências humanas – dentre os 

cursos direito, serviço social, história, psicologia – e na revista era disponibilizada uma 

descrição de todos os cursos de nível superior existentes na época no Brasil. A minha escolha 

profissional se deu pela psicologia, mas por um simples fato: eu desempenhava a função de 

evangelizadora de crianças e jovens na minha comunidade religiosa e esta tarefa me suscitava 

questionamentos acerca de como as crianças aprendem e de como eu poderia construir planos 

de aula que tivessem um conteúdo adequado para cada idade e como poderia mensurar a 

influência da evangelização nos comportamentos das crianças e jovens no decorrer de um ano 

de atividades. 
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Como na minha cidade não havia a oportunidade de dar continuidade aos estudos, por 

não ter nenhuma universidade ou faculdade, eu e minha irmã migramos para Salvador com 

objetivo de cursar ensino superior para ter melhores oportunidades de trabalho e condições de 

vida. Adentrei a Universidade Federal da Bahia em agosto de 2005, sendo a segunda pessoa, 

depois de minha irmã, das famílias paterna e materna a cursar nível superior em uma 

Universidade Federal.  

O primeiro interesse de compreender o desenvolvimento infantil foi deixando de ser o 

meu interesse principal e, somente hoje percebo que meu real interesse sempre foi pela 

pesquisa e pelo estudo da velhice muito antes de minha entrada na universidade. É aqui que 

retomo a importância da minha Vó paterna em minhas escolhas acadêmicas, pois hoje 

compreendo que meu interesse pelo estudo da velhice começou a partir da convivência com 

ela, embora fosse se confirmando a partir da experiência que tive como uma de suas 

cuidadoras, pelas visitas de férias a sua casa e durante o curso de psicologia. 

Ademais, foi em 2006 que minha trajetória de pesquisa começou, ainda na graduação, 

quando participei do Grupo de Pesquisa CONES2, que me despertou o interesse pela 

interdisciplinaridade e pelo paradigma da complexidade para o estudo de fenômenos 

psicológicos. Em 2007 comecei minha trajetória no estudo da velhice nas disciplinas pesquisa 

I e II (obrigatórias)3 e grafismo (optativa)4. Sendo que, nas duas primeiras disciplinas, meu 

foco de interesse eram, inicialmente, as famílias e idosas(os) afetadas(os) com a Doença de 

Alzheimer; contudo, esse não foi o tema do meu trabalho. 

Durante a graduação não tive outras oportunidades de me aproximar do tema, embora 

eu tenha sido bolsista de iniciação científica5 e estagiária6 em estágio curricular. Assim, essas 

oportunidades de pesquisa nas disciplinas supracitadas possibilitaram o fortalecimento do 

meu desejo de seguir pela pós-graduação com o intuito de desenvolver estudo acerca da 

velhice. 

Já psicóloga, participei do grupo de pesquisa CONTRADES7, na condição de bolsista 

de Apoio Técnico (CNPq), onde desenvolvi interesse pela Psicologia Cultural e colaborei com 

a coleta de dados acerca dos significados de maternidade e paternidade para mães e pais na 

velhice. Em 2012, seguindo minha vontade de diálogo interdisciplinar, me inscrevi como 

                                                           
2 Modelagem da Complexidade em Artes, Neurociência e Saúde. 
3 Com trabalho de campo em equipe, intitulado: “Um Estudo de Levantamento: Correlação entre Eventos 

Estressores e Apoio Social na Velhice”. 
4 Com trabalho de campo em dupla intitulado: “O idoso e sua Imagem Corporal na Representação Gráfica”.  
5 No âmbito da Psicologia Organizacional e do Trabalho (durante 4 anos). 
6 No âmbito hospitalar com pacientes oncológicos (durante 1 ano). 
7 Contextos e Trajetórias de Desenvolvimento 
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aluna especial no Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, 

Gênero e Feminismo (PPGNEIM) para cursar a disciplina Sociologia das Gerações8, na qual 

tive a oportunidade de ampliar meu horizonte acerca do objeto de pesquisa que eu desejava 

estudar e enfim encontrar um espaço no qual eu me identificava: o modo como a velhice era 

compreendida e pesquisada.  

A principal contribuição dessa disciplina foi perceber que aspectos que eram por mim, 

vinda da psicologia, considerados óbvios, podiam favorecer uma compreensão ainda mais 

ampliada do fenômeno a ser estudado. A partir dessa experiência decidi participar da seleção 

para ingressar no mestrado do PPGNEIM, em 2013. Ainda no início do processo de 

preparação para a seleção, durante a leitura dos textos, dei-me conta que muitas das minhas 

ideias, cultivadas desde muito cedo, eram feministas mesmo sem eu saber. 

No final dessa seleção fui aprovada e ingressei no mestrado do PPGNEIM para 

desenvolver uma pesquisa com objetivo de compreender os significados de velhice para 

mulheres idosas na cidade de Salvador. No final do primeiro semestre tive a oportunidade de 

realizar um intercâmbio pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica entre o 

PPGNEIM e o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Área: 

Estudos de Gênero em nível doutorado, da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa foi 

uma experiência enriquecedora para minha formação acadêmica enquanto mestranda, pois 

tive a oportunidade de dialogar sobre a minha pesquisa com outras pesquisadoras do país e de 

participar do maior evento feminista do Brasil, o “Seminário Internacional Fazendo Gênero”. 

Essa trajetória até aqui relatada me situa nesse momento e me coloca sensível à 

questão da velhice. Atualmente, na condição de adulta jovem, me encontro cercada pela 

velhice de minha avó paterna, acamada e num estágio mais avançado do Alzheimer, de meus 

pais e tia que “chegaram pra idade” e continuam sendo a minha fonte de apoio emocional e, 

muitas vezes, financeiro. Situada geracionalmente, meu encontro com as participantes dessa 

pesquisa se constituiu um encontro intergeracional que me fez exercitar a empatia, o me 

colocar no lugar das outras, as mais velhas, ou seja, do “futuro que me espera”. 

A ideia falaciosa da eliminação do observador da observação em um contexto de 

pesquisa com a justificativa de busca pela neutralidade impacta de maneira negativa o estudo 

acerca da velhice, pois, aqui, faz-se necessário uma postura vigilante por parte de quem 

pesquisa, para compreender de que modo sua história de vida, suas experiências com velhas e 

velhos e suas noções do que é a velhice influenciam na pesquisa. Essa compreensão foi 

                                                           
8 Ministrada por Alda Britto da Motta, minha orientadora. 
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fundamental para a realização da minha pesquisa, pois me possibilitou permanecer atenta a 

experiência e perspectiva das participantes garantindo a sua centralidade nesse trabalho, assim 

como aos discursos e ideologias propagadas no contexto social, em outras pesquisas e campos 

de saberes na tentativa de visibilizar essas questões para evitar nessa dissertação reforçar 

estigmas, preconceitos e ideologias opressoras da velhice. 

Por fim, concordo que é necessário autoconhecimento do conhecimento científico, que 

deve fazer parte de toda política da ciência e da disciplina mental da(o) cientista (MORIN, 

2008), pois a ciência suscita interesses epistemológicos de tipo teórico e interesses políticos 

de ordem prática (FARGANIS, 1997, p.229), que se não refletidos podem interferir de 

maneira prejudicial na produção de conhecimento, como por exemplo, há a possibilidade de 

prevalecer a perspectiva e interesse de adultas(os) jovens e não das(os) velhas(os), assim 

como prevalece uma perspectiva adultocêntrica nos estudos da infância. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade observa-se um movimento contraditório: quanto maior a 

longevidade, maior está sendo a juvenilização das idades, por dois motivos. Primeiro, através 

do avanço da medicina e da maior acessibilidade aos serviços de saúde pública; segundo, o 

acesso crescente aos sistemas de comunicação e informação tem possibilitado que as pessoas 

mantenham boas condições físicas e cognitivas por um tempo cada vez mais ampliado 

(BRITTO DA MOTTA, 2012a). Nesse processo, são prolongadas a vida e as situações 

geracionais – que se dão ao longo da trajetória social de todas as idades. Além disso, a 

sociedade de consumo se direciona para modelos de juventude e valores adulto-jovens, 

adultizando-se as crianças e juvenilizando-se os idosos (BRITTO DA MOTTA, 2012a). 

Nesse contexto, emerge um novo ideal de produtividade, de um conjunto de receitas 

que ensinam a maneira mais adequada, as(os) que não querem se sentir velha(os), de dirigir 

sua vida e participar de atividades preventivas de velhice (DEBERT, 2012). Na sociedade 

capitalista contemporânea todas(os) velhas(os) estão submetidas(os) ao ritual de 

aposentadoria, mesmo que não queiram. Isso demarca um lugar social que é também 

marginal, mas contraditoriamente assegura ou deveria assegurar as condições de 

sobrevivência material (BRITTO DA MOTTA, 2013a), assim as(os) idosas(os) passam a ser 

um segmento com maior poder aquisitivo ou pelo menos com um rendimento certo.  

Esse novo ideal de produtividade surge em um contexto de reestruturação produtiva, 

no qual se retiram ou precarizam os empregos e oportunidades dos mais jovens, cabendo 

as(os) mais velhas(os) a responsabilidade pelo apoio ou sustento da família, a ponto de, 

muitas vezes, obrigatoriamente retornarem ao mercado de trabalho (BRITTO DA MOTTA, 

2013a). Contudo, a posição financeira das(os) velhas(os) na família, mesmo quando estes são 

totalmente as(os) provedores(as), não lhes restitui a centralidade do poder no grupo, pelo 

contrário, mantém-se, contraditoriamente, a postura de se considerar as(os) velhas(os) um 

peso para a família e a velhice um “problema” social (BRITTO DA MOTTA, 2013a). 

A inatividade imposta a(o) velha(o) não é uma fatalidade natural, mas a consequência 

de uma escolha social, pois, quem impõe às pessoas idosas seu estatuto é a classe dominante, 

contudo, o conjunto da população ativa se faz cúmplice dela (BEAUVOIR, 1990), haja vista 

que é a sociedade que define como vitais, para definir uma pessoa como normal, independente 

e aceitável socialmente, a manutenção das capacidades comunicativas – habilidades 

cognitivas, controles do corpo e emocionais (FEATHERSTONE, 1994). 
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A redução dessas capacidades comunicativas ameaça os direitos das(os) cidadã(os) 

idosas(os) e sua avaliação social como um(a) adulto(a) válido(a), pois é a perda desses 

controles do corpo, da capacidade de atingir uma conduta e um procedimento mais jovem que 

leva à estigmatização das pessoas idosas e a perda efetiva do seu direito de ser tratada como 

pessoa valorizada (FEATHERSTONE, 1994). Para Beauvoir (1990) a imagem que se tem 

da(o) velha(o) é alguém em direção à decrepitude e à morte, um “objeto incômodo e que não 

serve para nada”. Esse desinvestimento político e social na pessoa idosa é uma tendência na 

maioria das culturas que, historicamente, já marginalizaram suas(seus) velhas(os) (MINAYO, 

2003), de modo real ou simbólico, como se ela(es), diminuída sua capacidade produtiva, 

tivessem perdido a utilidade social e fossem muitos para participar de uma economia de bens 

limitados (BRITTO DA MOTTA, 2013a). 

Os interesses dessa descaracterização da velhice não são apenas de ordem prática, mas 

também de ordem moral, pois a sociedade quer que as(os) velhas(os) se conformem à imagem 

que a sociedade faz delas(es); que aceitem as regras impostas com relação ao vestuário, uma 

“decência” de maneiras e um respeito às aparências; e, acima de tudo, que se conformem com 

a repressão exercida no plano sexual (BEAUVOIR, 1990). Parece que a sociedade espera essa 

aceitação e conformidade das(os) velhas(os) referente ao seu lugar na divisão, culturalmente 

atribuída, de direitos e deveres por ciclos de vida, contudo, não é o que parece ocorrer 

(MINAYO, 2003). 

No momento em que as(os) velhas(os) se negam: 1) a obedecer e aceitar o lugar a 

elas(es) reservado culturalmente; 2) a respeitar os limites impostos pelo preconceito social, 

esses conflitos intergeracionais se acirram ainda mais, porque a fronteira entre a juventude e a 

velhice é um objeto de disputa pelo poder em todas as sociedades (BOURDIEU, 1983). E é na 

família, lugar por excelência das emoções, da privacidade e da intimidade, que os dramas 

individuais ocorrem fundamentalmente (BERNARDO, 2005). 

A transformação das etapas mais avançadas da vida em novos mercados de consumo e 

as novas imagens do envelhecimento acabam por exigir uma reformulação da imagem social 

da(o) idosa(o) (DEBERT, 2012). De acordo com Britto da Motta (1999) é preciso refletir 

sobre o sentimento da(o) velha(o) no mundo, neste contexto atual, considerando que muitas 

das suas construções mentais e experiências foram forjadas e vivenciadas em outro tempo 

social, sem considerar que estas(es) vivem também hoje. 

Nesse cenário, se contextualiza e se insere a importância e a relevância de estudos 

sobre a construção de significados pessoais de velhice para mulheres idosas, uma vez que a 

velhice tem se mostrado um evento, em sua maioria, presente na vida das mulheres 
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(SALGADO, 2002) e, além disso, trata-se de um fenômeno que envolve várias dimensões, 

dentre elas: biológicas, psicológicas, sociais. 

Dessa forma, nesta dissertação buscou-se articular a perspectiva dos Estudos 

Feministas de Gênero, a Sociologia e a Antropologia do Envelhecimento e a Psicologia do 

Desenvolvimento Humano, mais especificamente, a Psicologia Cultural Semiótica, de modo 

que duas concepções básicas nortearam essa pesquisa: 1) culturalmente a experiência humana 

é dividida e organizada através do gênero, da idade/geração, da raça/etnia, da classe social, 

assim como de outros aspectos que delimitam a maneira como as pessoas são, sentem, 

pensam e agem no mundo e em relação às outras pessoas; 2) a cultura faz parte do sistema 

psicológico das pessoas, de modo que a experiência no mundo é regulada através da utilização 

de signos9. Isso favorece o processo de construção de significados no qual cada pessoa 

reconstrói de modo pessoal a realidade cultural. 

Assim, partiu-se do pressuposto de que ‘ser mulher velha’ não se define apenas em 

relação aos homens, mas também em relação às outras mulheres de outras idades, gerações, 

etnias, classes, origem geográfica e cultural, dentre outros aspectos. Ponderou-se que, no 

interior da categoria ‘mulher’, existem outros eixos de diferenciação que devem ser 

considerados para não incorrer no equívoco de supor que existe uma categoria 

única/homogênea de mulheres velhas, simplesmente pelo fato de serem mulheres e velhas, 

enquanto, na realidade, elas se diferenciam. Além disso, pressupôs-se também que as 

mulheres idosas não são meras receptoras das mensagens culturais acerca da velhice, elas 

possuem um papel ativo nessa relação de interlocução com o mundo, de modo que 

reconstroem, de modo pessoal, essas mensagens culturais através do processo de regulação 

semiótica. 

 

2.1 Revisão de literatura 

 

Com intuito de mapear a produção acerca dos significados de velhice, foi realizada 

uma busca no portal de periódicos da CAPES, no período de 10 de agosto a 10 de dezembro 

de 2014, utilizando os descritores: “significados, velhice, envelhecimento, gênero, mulheres, 

idosas” em diferentes línguas10. Foram selecionados cinco trabalhos11 que foram divididos em 

duas perspectivas: 1) significado de velhice para pessoas não idosas, compreendido em uma 

                                                           
9 Segundo Valsiner (2012), “Um signo [...] é um objeto que está para a mente (ou aos olhos) de alguém em lugar 

de outra coisa” (p. 39). 
10 Português, francês, inglês e espanhol. 
11 Os artigos encontrados são de periódicos indexados. 
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tese e um artigo; e 2) significado de velhice para as(os) idosas(os) com uma dissertação e dois 

artigos. Vale ressaltar que esses estudos foram escolhidos, mediante a leitura dos resumos, 

porque objetivaram compreender os significados de envelhecimento para diferentes pessoas. 

Na primeira perspectiva foram encontrados estudos que tratam dos significados de 

velhice para outras idades que não as idosas. O primeiro foi um levantamento, de abordagem 

quantitativa, descrito na tese de Neri (1988), no campo da psicologia, que foi realizado com 

4300 brasileiras(os) (entre homens e mulheres) com intuito de compreender, mediante a 

aplicação de instrumentos diversos, quais os significados de velhice produzidos por 

brasileiras/os não idosas/os.  

Os resultados apontados por Neri (1988) sugerem que as pessoas foram 

significantemente mais positivas ao avaliar o conceito “Quando Eu Ficar Velho Eu Serei” do 

que o conceito “O Velho É”; a análise fatorial das atitudes frente à Velhice revelou os 

seguintes fatores: 1) É possível ser feliz na velhice; 2) A velhice prenuncia dependência, 

morte e solidão; 3) É melhor morrer cedo do que sentir a angústia e a solidão da velhice; 4) A 

velhice permite sentimentos de integridade.  

Segundo Neri (1988) não foram encontradas correlações entre os significados de 

“velho”, “velhice pessoal” e velhice, além disso, cerca de 65% dos sujeitos, 

independentemente de sua idade, sexo, nível de escolaridade e região geográfica de 

residência, localizaram o início da velhice aos 60/70 anos; cerca de 30% a classificaram como 

um “estado de espírito” e os demais localizaram o início da velhice entre 30 e 50 anos; não 

foram encontradas correlações estatisticamente significantes entre as variáveis dos sujeitos 

(idade, sexo, nível de escolaridade e região geográfica de residência) e os significados. 

O segundo estudo, realizado no campo da enfermagem, também com abordagem 

quantitativa, com intuito de compreender o significado atribuído a ‘ser idoso’ por 50 

trabalhadoras(es) (94% mulheres), entre serviço geral e auxiliar de enfermagem, de 

instituições de longa permanência para idosos em Campinas, SP. Segundo Ouverney Reis e 

Ceolim (2007) os resultados encontrados apontam que os sujeitos selecionaram atributos que, 

embora positivos, são relacionados à docilidade e passividade; assim, a maioria dos sujeitos 

atribuiu ao idoso os adjetivos: bonito, carinhoso, doce, sábio, interessante, com senso de 

oportunidade, humilde e conformado, embora os atributos destrutivos: inseguro, fraco, crítico 

e intrometido também foram citados. 

Quanto aos três trabalhos que tratam dos significados de velhice para idosos. O 

primeiro foi um estudo qualitativo relatado na dissertação de mestrado em enfermagem de 

Kuznier (2007), realizado com intuito de compreender o significado do envelhecimento e do 
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cuidado para o idoso hospitalizado e as possibilidades do cuidado de si. Foram 

entrevistadas(os) 10 idosas(os) (6 homens e 4 mulheres) hospitalizadas(os) em um hospital 

universitário de Curitiba; os resultados apontados pela autora, mediante a técnica do Discurso 

do Sujeito Coletivo, demonstram que o significado do envelhecimento é considerado pelos 

participantes primeiramente como um ciclo natural da vida e de modo secundário como algo 

triste, porque se perde o “pique” e a saúde.  

O segundo estudo, com abordagem qualitativa no campo da enfermagem, foi realizado 

por Freitas, Queiroz e Sousa (2010) com objetivo de conhecer e analisar o significado da 

velhice e da experiência de envelhecer para as(os) idosas(os) moradoras(es) da zona rural do 

Estado do Ceará cadastradas(os) e atendidas(os) na Estratégia de Saúde da Família da zona 

rural do Ceará. Foram entrevistadas(os) 48 idosas(os) (9 homens e 39 mulheres), entre 60 e 70 

anos. Segundo as autoras, os discursos das(os) idosas(os) revelaram que a velhice traz muitas 

perdas, principalmente quando acometidas(os) pelo adoecimento. No entanto, relatam que são 

felizes pelas conquistas pessoais e materiais, além da família que conseguiram formar. A 

experiência de envelhecer e a velhice para o grupo pesquisado revelam-se como 

acontecimentos positivos, comparados aos mitos e preconceitos oriundos do meio urbano. 

O terceiro estudo, no campo da geriatria e gerontologia, foi realizado com objetivo de 

investigar os significados de velhice saudável e avaliações subjetivas de saúde e suporte social 

entre idosas(os) e foi relatado em artigo de Rosa, Cupertino e Neri (2009), no qual foram 

considerados 501 idosos de Juiz de Fora, em Minas Gerais, entre 60 e 99 anos. A partir dos 

resultados encontrados as autoras concluem que o envelhecimento bem-sucedido é construto 

multidimensional e está relacionado com as avaliações subjetivas de saúde e suporte social. 

Os temas derivados da análise de conteúdo dos significados associados à velhice saudável 

foram apontados pelas autoras como saúde e independência física e mental, ajustamento 

psicológico, relações sociais positivas, engajamento ativo com a vida, orientação ao bem-estar 

dos outros, presença de recursos materiais e crença na impossibilidade de uma velhice bem-

sucedida. 

Todos os trabalhos, exceto o estudo de Rosa, Cupertino e Neri (2009), apontam que os 

significados de velhice e os significados de ser idosa(o) das(os) participantes das pesquisas 

são marcados pela ambiguidade entre aspectos negativos e positivos da velhice. Esses 

aspectos parecem estar associados à representação social de velha(o), que é observada 

socialmente como alguém que apesar de estar mais próximo da morte pode ter uma velhice 

bem-sucedida. Uma lacuna desses estudos diz respeito a não terem realizado uma discussão 
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acerca de como homens e mulheres constroem suas significações em uma perspectiva de 

gênero. 

Essa lacuna justifica em parte esta dissertação, assim como outros elementos que 

foram encontrados, no transcorrer da pesquisa, acerca da literatura da sociologia e 

antropologia do envelhecimento, que apontaram questões a serem consideradas na pesquisa 

sobre a velhice. A primeira justifica a escolha por pesquisar as significações das mulheres, 

trata-se da “feminização da velhice” (PEIXOTO, 1997; DEBERT, 2012; CAMARANO, 

2003), que é um fenômeno que faz do envelhecimento, além de uma questão global, 

particularmente feminina, uma vez que as mulheres estão tendo uma maior expectativa de 

vida em relação aos homens (BRITTO DA MOTTA, 1999), além de terem alcançado em seu 

dinamismo atual, maior visibilidade social, de modo que é preciso identificar, no processo de 

envelhecimento, as diferenças de vivências e inclusive as assimetrias do poder associadas ao 

gênero (BRITTO DA MOTTA, 1999; DEBERT, 2012);  

A segunda questão a ser considerada diz respeito às dimensões da vida social quanto a 

idade/geração. De acordo com Debert (2012) a categoria gênero está mais explícita nos 

projetos e incorporada no debate acadêmico, do que a dimensão de idade/geração, 

fundamental nas experiências das pessoas e na organização social. Para Britto da Motta (1998, 

1999, 2009) o feminismo negligencia essa díade categorial em seus estudos e militância, 

demonstrando uma persistente e injustificada cegueira diante das questões do envelhecimento, 

um grau de miopia social que persiste até os dias de hoje, pois o envelhecimento ainda é 

objeto de pesquisa quase raro e não prioritário para o feminismo. Quanto à referência direta à 

categoria idade, quando ocorre, na teoria feminista, é inexpressiva analiticamente, pois não 

pretende elucidar situações, nem discutir teoricamente vivências situadas no tempo (BRITTO 

DA MOTTA, 2011a). 

A terceira questão se refere ao fato de que o envelhecimento humano não pode ser 

apenas considerado pela ótica da idade, haja vista que a classificação de velhas(os) baseada 

apenas nesse aspecto simplifica a heterogeneidade desse segmento e dificulta a sua 

demarcação populacional, ocasionando, de acordo com Camarano e Pasinato (2004), um erro 

na formulação de políticas públicas, pois pode ocorrer a inclusão de idosas(os) que não 

necessitam de tais políticas e a exclusão daquelas(es) que precisam. Atentar-se para essa 

questão implica reconhecer que as(os) velhas(os) devem ser compreendidas(os) em sua 

heterogeneidade, uma vez que diferenciam-se segundo uma geração, uma classe social, o 

sexo/gênero, a etnia/raça (BRITTO DA MOTTA, 2006).  
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Desse modo, compreender os significados de velhice para mulheres idosas, 

considerando diferentes dimensões da vida social como gênero, raça, geração e classe social, 

podem levar ao entendimento das trajetórias do desenvolvimento e envelhecimento dessas 

mulheres, de modo que esta articulação pode possibilitar uma maior aproximação da 

experiência humana vivida, acerca da velhice, em sua heterogeneidade. Ouvir as mulheres 

idosas é um ato de reconhecimento do seu papel de protagonistas do seu próprio 

desenvolvimento e processo de envelhecimento. 
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3. DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

 

O resultado da pesquisa relatada nesta dissertação foi construído dentro da Linha de 

Pesquisa Gênero, Alteridade(s) e Desigualdades o que pressupõe o foco na questão de gênero 

como uma construção social, a partir da qual as distinções entre os gêneros se constituem de 

maneira interdependente uma da outra e produzem desigualdades e assimetrias de poder. Isso 

significa reconhecer, em relação ao processo de envelhecimento e à velhice, que as mulheres 

envelhecem e vivenciam a velhice de maneira diferente dos homens e das outras mulheres, a 

depender da idade/geração, raça/etnia, classe social, dentre outros aspectos. 

Vale ressaltar que neste trabalho, a concepção de gênero como uma construção social 

não exclui que esta construção se faz em relação a um corpo em dado contexto social. 

Conforme Saffioti (2009) a busca para combater o essencialismo biológico levou a um 

essencialismo social, de modo que é preciso considerar que “o gênero é socialmente 

construído, desde que se considere o substrato material – O CORPO – sobre o qual a 

sociedade atua” (SAFFIOTI, 2009, p. 1).  

Além de considerar esse substrato material é preciso considerar o substrato 

psicológico, aqui já fazendo uma articulação entre saberes, pois as pessoas não são meras 

receptoras das mensagens culturais que recebem sobre seus corpos, sexo e gênero, elas estão 

transformando ativamente as mensagens culturais que recebem de um modo único e pessoal 

(VALSINER, 2012). Ou seja, gênero é uma categoria biopsicosocial, porque se constitui a 

partir de um corpo que é significado coletivamente e individualmente. Socialmente, criam-se 

distinções relacionadas ao sexo definindo sua relação com gêneros e atribuindo seus 

respectivos papéis sociais. Individualmente, as pessoas significam suas experiências 

relacionadas ao seu corpo e ao sexo e ao gênero que lhes são atribuídos na interação social, 

construindo de modo pessoal sua forma de ser e estar no mundo. 

O envelhecimento humano por se tratar de um fenômeno complexo e multifacetado 

requer ser pesquisado mediante a articulação de diferentes perspectivas que possam favorecer 

uma visão ampla sobre a questão para evitar equívocos como homogeneizar o coletivo de 

pessoas idosas invisibilizando suas diferenças e sua heterogeneidade e até mesmo colocando a 

questão do envelhecimento como uma de interesse apenas das pessoas mais velhas. Como 

bem lembra Saffioti (2009) “[...] o ser humano constitui uma totalidade una e indivisível, 

merecendo e devendo ser tratado como tal” (p.1).  

Assim sendo, o envelhecimento é uma questão de gênero, de geração, etnia, classe 

social etc., uma vez que mulheres e homens vivenciam esse processo da vida de modo distinto 
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a partir do lugar social a que pertencem. Como o foco deste trabalho foi compreender os 

significados de velhice construídos por mulheres a partir dos 60 anos, isso implicou uma 

discussão que relacionasse no mínimo aspectos biológicos, sociais e psicológicos, de modo 

que busquei contribuições de diferentes campos do saber e diferentes perspectivas teóricas 

para auxiliar na construção dessa compreensão. 

A tentativa de articulação entre: os Estudos Feministas de Gênero, a Sociologia e a 

Antropologia do Envelhecimento e a Psicologia do Desenvolvimento Humano12 está no cerne 

da construção deste trabalho, que foi cercada de dúvidas e inquietações. A primeira grande 

dúvida se referiu ao ponto de partida através do qual iria construir essa articulação para a 

delimitação do problema desta pesquisa. Embora estivesse intrapsiquicamente articulando 

esses dois campos a partir da intersubjetividade no processo de aprendizado nas disciplinas, o 

processo de externalização se tornava conflituoso e cheio de dificuldade, seja pelo uso dos 

termos ou pela preocupação em incorrer em inconsistência e incoerência teórica e 

epistemológica. 

Talvez por isso, a primeira tentativa de articulação teórica, tenha se dado pelo resgate 

da concepção de ciência que ancora essas perspectivas. Tanto a psicologia cultural semiótica 

quanto a sociologia/antropologia do envelhecimento e os estudos de gênero em uma 

perspectiva feminista se contrapõem a essa noção de ciência neutra através da separação entre 

sujeito e objeto. A crítica à ciência moderna pode se constituir, dessa forma, no primeiro eixo 

de articulação. 

O segundo eixo de articulação se refere à crítica comum que os estudos feministas de 

gênero e a Psicologia do Desenvolvimento têm recebido por negligenciarem em seus estudos 

a questão do envelhecimento e da velhice. Os estudos feministas de gênero negligenciam o 

par conceitual idade/geração (BRITTO DA MOTTA, 1998, 1999, 2000a, 2005a, 2010a, 

2010b), enquanto que a Psicologia do Desenvolvimento negligencia a questão de gênero 

(OLIVEIRA; MADUREIRA, 2014) assim como idade/geração (BARRETO, 2013). Ademais, 

os estudos da sociologia e da antropologia do envelhecimento enfatizam a necessidade de 

compreensão da velhice e do envelhecimento a partir da articulação entre gênero e geração, 

pois homens e mulheres envelhecem e vivenciam a velhice de modos distintos, como 

                                                           
12 No campo da Psicologia do Desenvolvimento Humano, várias perspectivas sobre o desenvolvimento se 

destacam, dentre elas a perspectiva sociocultural construtivista que concebe o desenvolvimento como processo 

de interação entre pessoa e ambiente, multilinear e dinâmico. Contudo, o modo como essa interação se dá é 

problematizada de diferentes modos: a pessoa pertence à cultura, logo é resultado dela; a cultura pertence à 

pessoa logo a cultura é construída pela pessoa; e uma terceira que integra os dois aspectos (VALSINER, 2012). 

Essa última perspectiva compreende a cultura e a pessoa como interdependentes, de modo que se constroem 

mutuamente na interação, é chamada de Psicologia Cultural Semiótica e constitui a perspectiva de 

desenvolvimento adotada neste trabalho. 
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anteriormente mencionado, mas também entre as mulheres existem diferenças a partir da 

idade/geração, dentre outros aspectos. Então essa negligencia constitui uma lacuna comum 

entre os estudos feministas de gênero e a psicologia do desenvolvimento. 

O terceiro eixo de articulação diz respeito à compreensão comum da construção social 

da subjetividade, as pessoas se constituem a partir da sua relação com o mundo e com as 

outras pessoas, ou seja, são seres culturais e historicamente constituídos a partir da interação 

social. Além disso, compartilham a noção de curso de vida na qual o desenvolvimento 

humano é compreendido como um processo contextual, dinâmico e multilinear. Na Psicologia 

Cultural Semiótica é, principalmente, ressaltado o papel ativo da pessoa nessa interação, 

reconstruindo de modo pessoal a cultura. Outro elemento de articulação é que a concepção de 

“curso de vida” da sociologia e antropologia do envelhecimento é utilizada na psicologia 

cultural semiótica por convergir com a noção de desenvolvimento, adotada por essa 

abordagem da psicologia, como um processo construído ao longo da vida de maneira 

dinâmica e não é linear. 

A articulação entre essas diferentes perspectivas contribuiu para a delimitação do 

objeto e do problema dessa pesquisa, de modo que na sequência será apresentado com mais 

detalhes como esse processo se deu e de que modo cheguei a essa articulação expressa até 

aqui nos argumentos supracitados. 

 

3.1. Concepção de ciência em jogo 

 

Do ponto de vista teórico-metodológico, a primeira questão que considero 

fundamental é a reflexão acerca da neutralidade científica. A crítica colocada por diferentes 

áreas de conhecimento à ideia de neutralidade científica, proposta pela ciência moderna, se 

configura como uma das ilusões ou mesmo reflexo da inconsciência da ciência, como diria 

Morin (2008), uma vez que se acredita que a pessoa que desenvolve a pesquisa pode não 

interferir no resultado daquilo que é pesquisado. 

A divisão entre sujeito e objeto, mente e corpo, razão e emoção e todas as outras que 

se seguiram, segundo Morin (2008), aponta para “a eliminação por princípio do sujeito 

observador, experimentador e concebedor da observação, da experimentação e da concepção 

eliminou o ator real, o cientista, homem, intelectual, universitário, espírito incluído numa 

cultura, numa sociedade, numa história” (p. 20-21), pois o método científico se baseou na 

separação do sujeito e do objeto, e o sujeito foi remetido à filosofia e à moral (MORIN, 

2008). 
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Para Barcinscki (2014) essa separação “entre sujeito conhecedor e objeto a ser 

conhecido, parte da premissa de que tal objeto não deve ser contaminado pelos gostos, 

afeições e valores do pesquisador” (p. 283). A autora acrescenta que essa possibilidade de 

separação se ampara na crença de que o(a) pesquisador(a) diferente dos sujeitos 

pesquisadas(os) não são situadas(os) socialmente, não carregam hábitos, preconceitos e 

modos de ver o mundo característicos dos grupos que são afiliados. 

De acordo com Madureira e Branco (2008), na psicologia a perspectiva sociocultural 

construtivista13, enfatiza essa impossibilidade de dissociar sujeito e objeto de estudo, pois o 

conhecimento científico não é reflexo da realidade, mas “o resultado da co-construção de 

ideias realizadas pelos pesquisadores a partir do diálogo sistemático com a realidade” (p. 93). 

Sendo assim, o conhecimento científico é construído e reelaborado por sucessivas 

gerações de pesquisadores(as) a partir do diálogo entre dois aspectos: 1) de quem pesquisa 

com sua visão de mundo, seus pressupostos epistemológicos e teóricos e os objetivos da sua 

pesquisa; 2) as informações produzidas no momento empírico, derivadas da adoção de uma 

metodologia específica para a produção dos dados a serem teoricamente interpretados. Sujeito 

e objeto são, portanto, dois polos articulados dialeticamente (MADUREIRA; BRANCO, 

2008). Assim, considero importante o(a) observador(a) ser incluído(a) na produção do 

conhecimento científico, porque a percepção do(a) observador(a) faz parte do processo de 

construção do conhecimento, consequentemente, qualquer influência neste âmbito impacta no 

conhecimento produzido.  

O segundo ponto de reflexão dessa pesquisa se fundamenta no que Santos (2008) 

aponta: como vivemos em um sistema visual, uma flutuação na nossa percepção é capaz de 

alterar a simetria do que vemos. Mais do que isto, na perspectiva dos estudos feministas de 

gênero, vivemos em uma sociedade que é dividida pelo sexo/gênero (FARGANIS, 1997), 

idade/geração, etnia/raça, classe social (BRITTO DA MOTTA, 1999) de modo que a múltipla 

pertinência a essas categorias da experiência tece uma percepção distinta entre as pessoas. As 

mulheres verão o mundo de modo distinto dos homens, assim como pobres e ricos, jovens e 

velhas(os), brancas(os) e pretas(os) terão percepções diferentes do mundo, porque são 

socializadas(os) e construídas(os) socialmente de maneira dessemelhante.  

Considerando o gênero de alguém, por exemplo, o meio cultural particular no qual sua 

biologia é apresentada, compreendida e vivenciada, afeta o que essa pessoa vê. “O gênero cria 

uma pessoa que tem um aparato inteiro de características e tanto a pessoa como as 

                                                           
13 Essa perspectiva mais ampla abarca outras perspectivas como a Psicologia Cultural Semiótica. 
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características estão na história, não acima ou fora dela. Ele é construído e reconstruído dentro 

de uma estrutura que interage com fatores biológicos; mas não é imutavelmente controlado e 

contido por essa biologia” (FARGANIS, 1997, p. 233). 

Nesse contexto, é preciso considerar também a influência do tempo presente na 

percepção do(a) observador(a), uma vez que este aspecto é ambíguo e complexo, pois algo 

que é percebido de certo modo agora pode ser percebido diferente no minuto seguinte: as 

coisas à nossa volta mudam, assim como nossa percepção acerca delas. Dessa forma, 

chegamos ao terceiro aspecto teórico-metodológico de reflexão no meu trabalho: a verdade é 

relativa (SANTOS, 2008), porque a verdade está condicionada a quem percebe algo em dado 

tempo. 

Se a percepção é afetada, por exemplo, pelo gênero, então a percepção do(a) 

pesquisador(a) pode influenciar no conhecimento científico que este produz. A escolha da 

direção que uma pesquisa deve seguir é definida pelo(a) pesquisador(a) de acordo com sua 

história de vida, suas crenças e seus valores, que são definidos também pelas categorias 

relacionais nas quais esteja inserido. Daí a importância do reconhecimento de que ambos, o 

observador(a) e o(a) observado(a), têm uma história de vida, suas biografias sociais 

específicas, “que cada um é uma pessoa concreta, encarnada num corpo e ocupando um 

momento no tempo, e que, portanto, cada um tem seus valores” (FARGANIS, 1997, p. 230). 

O conhecimento científico traz consigo um universo de teorias, de ideias, de 

paradigmas, que remete, por um lado, às condições bioantropológicas do conhecimento 

(porque não há espírito sem cérebro) e, por outro lado, ao enraizamento cultural, social, 

histórico das teorias (MORIN, 2008). 

Assim, há de se considerar que um objeto de investigação não é escolhido por 

nenhum(a) pesquisador(a) de maneira aleatória, existe uma relação com sua história de vida, 

com quem se tornou e com a sua visão de mundo. Um exemplo disso é a ciência hegemônica 

que vem sendo praticada atualmente, esta constitui uma ideologia política de dominação, haja 

vista que, “o (neo)positivismo, ao tratar entidades físicas e sociais como objetos a serem 

descritos, medidos e classificados, nos treina para pensar em controlar e, consequentemente, 

em dominar o mundo à nossa volta e as pessoas nesse mundo” (FARGANIS, 1997, p. 232). 

Essa ciência e sua história é uma concepção masculina do conhecimento (MIGNOLO, 

2006); uma concepção do conhecimento de uma geração (adultas/adultos), de uma etnia 

(brancas/brancos) e de uma classe (burguesa), dentre outros aspectos. 

Dessa forma, segundo Farganis (1997) a ciência como praticada simplifica as relações 

de causa e efeito: “olha para os corpos como se fossem todos masculinos e faz distinções 
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arbitrárias entre sujeito e objeto, natureza e educação, biologia e meio ambiente, indivíduo e 

comunidade, ignorando a interação dialética de cada par” (FARGANIS, 1997, p. 229). Assim, 

sendo a ciência considera todos os corpos, não só masculinos, mas adultos, brancos e de 

classe média, ou seja, a ciência é androcêntrica, adultocêntrica, etnocêntrica e centrada em 

uma classe social. 

Nessa direção, o feminismo tem desenvolvido reflexões importantes, que se 

constituem contribuições significativas, ao acentuar três dimensões da ciência que são 

complementares: a) a ciência moderna foi/é uma construção epistêmica a partir de uma 

perspectiva masculina; b) a ‘epistemologia masculina’ tornou invisíveis outros tipos de 

conhecimento e outras perspectivas de compreensão que estão a emergir sob o rótulo de 

‘epistemologia feminista’; c) a epistemologia feminista contribui para desalojar o mito de que 

a ciência estaria purificada e vacinada contra a infecção da diferença sexual e da sexualidade 

(MIGNOLO, 2006). 

Assim, os problemas apontados pelas feministas se converteram em problemas de 

investigação, que se constituem enquanto tais a partir de visões de mundo, crenças e valores 

específicos (DE BARBIERI, 1998, p. 121), ou seja, o feminismo quer mostrar “[...] que a 

ciência é um empreendimento humano entrelaçado com a cultura de que faz parte” 

(FARGANIS, 1997, p. 234-235). A crítica feminista “[...] historiciza a ciência, voltando-se 

para a análise de como as categorias de gênero têm historicamente influenciado os conceitos 

de conhecimento, sujeito cognoscente, justificativas e práticas de investigação ditas 

científicas” (SARDENBERG, 2002, p. 97).  

Contudo, de acordo com Sardenberg (2002) a crítica feminista, 

fundamentada/instrumentalizada por um olhar desconstrucionista de gênero, não pode se 

restringir apenas a ser uma crítica, deve se questionar e visualizar como seria a ciência se a 

categoria de gênero fosse considerada e se quem a praticasse fossem pessoas diferentes das 

que praticaram até então.  

Assim, a epistemologia feminista deve se constituir pelo duplo movimento de 

desconstrução e construção (SARDENBERG, 2002). De acordo com Haraway (1995) “as 

feministas têm que insistir numa explicação melhor do mundo; não basta mostrar a 

contingência histórica radical e os modos de construção de tudo” (p. 15). A crítica feminista 

tem avançado além da “[...] denúncia da exclusão e invisibilidade das mulheres no mundo da 

ciência para o questionamento dos próprios pressupostos básicos da Ciência Moderna” 

(SARDENBERG, 2002, p. 90), mostrando que ela não é e nem tem sido neutra, uma vez que 
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a ciência não é apenas um produto cognitivo, mas também um produto social, moldado pelos 

contextos sociais e políticos (SARDENBERG, 2002).  

No que se refere à epistemologia feminista “a luta foi conduzida principalmente 

enquanto crítica das ciências modernas e das suas principais âncoras: o método, a 

metodologia e a epistemologia” (MIGNOLO, 2006, p. 687). As mulheres, segundo Farganis 

(1997), vêm desenvolvendo uma epistemologia baseada em suas experiências psicológicas e 

sociais de gênero. Essas experiências são consideradas como fatores que dão às mulheres uma 

perspectiva diferente da realidade, da qual podem emergir uma moralidade, uma ética, um 

modelo de raciocínio e um paradigma científico, diferentes.  

Essa assertiva epistemológica feminista de ‘conhecimento situado’, de acordo com 

Sardenberg (2002), é a única que encontra algum consenso entre as feministas, que 

consideram o conhecimento como reflexo da perspectiva ou posição daquelas(es) que 

conhecem. Existe uma natureza corpórea em toda visão, de modo que a objetividade, no 

feminismo, é corporificada, “[...] a objetividade feminista significa, simplesmente, saberes 

localizados” (HARAWAY, 1995, p. 18), social e historicamente, sendo inevitável sua 

parcialidade.  

Nesse sentido, para Sardenberg (2002) é através dessa parcialidade que Haraway 

(1995) analisará a metáfora da visão, insistindo na sua parcialidade e corporalidade14, 

contrapondo-se à ‘visão de lugar nenhum’ presente nas noções de neutralidade e objetividade 

da Ciência Moderna, formulando assim, uma proposta de ‘objetividade corporificada’ com o 

objetivo de situar o ‘sujeito cognoscente’ dentro do campo de visão (SARDENBERG, 2002). 

Dessa forma, para Haraway (1995), o único modo de encontrar uma visão mais ampla 

“é estando em algum lugar particular” (p. 33), ou seja, é apenas a perspectiva parcial que 

promete visão objetiva, que por sua vez abre a questão da responsabilidade pela construção de 

todas as práticas visuais, uma vez que a perspectiva parcial pode ser responsabilizada pelas 

suas promessas e por aquilo que seja destrutivo. Assim, a objetividade feminista diz respeito à 

localização limitada e ao conhecimento localizado, não da divisão entre sujeito e objeto. É 

dessa forma que é possível se responsabilizar pelo que aprendemos a ver (HARAWAY, 

1995). Ela é, portanto, defensora do conhecimento situado/corporificado e contrária aos vários 

pressupostos do conhecimento não localizáveis, pois estes são irresponsáveis – incapazes de 

                                                           
14 “A corporificação feminista, assim, não trata da posição fixa num corpo reificado, fêmeo ou outro, mas sim de 

nódulos em campos, inflexões em orientações e responsabilidade pela diferença nos campos de significado 

material – semiótico. Corporificação é prótese significante; a objetividade não pode ter a ver com a visão fixa 

quando o tema de que trata é a história do mundo” (HARAWAY, 1995, p. 29-30).  
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serem chamados a prestar conta. É na epistemologia das perspectivas parciais que existe a 

possibilidade de avaliação crítica objetiva, firme e racional.  

Assim, Haraway (1995) defende uma doutrina e prática de objetividade que priorize a 

contestação, a desconstrução, as conexões em rede e a esperança na transformação dos 

sistemas de conhecimento e nas maneiras de ver. No entanto, a autora alerta que não é 

qualquer perspectiva parcial que serve, é preciso evitar relativismos e holismos feitos de 

adição das partes no todo (HARAWAY, 1995), ou seja, cair em relativismo e holismo fáceis 

pode levar a equívocos como achar que a soma das partes constitui o todo ou que o todo pode 

representar as partes.  

De acordo com Sardenberg (2002), foi a partir das considerações de Haraway que 

Harding elaborou sua proposta de ‘objetividade robusta’ (strong objectivity), na qual o 

‘sujeito dividido15’ deve ser colocado no mesmo plano crítico e causal dos objetos de 

conhecimento, de modo que é a ‘reflexividade robusta’ que deve pautar o feminismo 

perspectivista. Para Haraway (1995), a ciência que as feministas devem desenvolver, “é 

retórica, é a convicção de atores sociais relevantes de que o conhecimento fabricado por 

alguém é um caminho para uma forma desejada de poder bem objetivo” (p. 10), portanto, “a 

ciência é um texto contestável e um campo de poder” (p. 11).  

As feministas veem a ciência como um discurso, um modo de falar sobre o mundo, de 

forma que podem desconstruir a relação complexa entre ciência e poder, “trazendo à 

superfície os meios pelos quais o discurso científico reforça o poder e o papel que este 

desempenha ao criar ativamente o discurso científico” (FARGANIS, 1997, p. 232). 

De acordo com Oliveira e Madureira (2014) a partir dessa perspectiva situada proposta 

por Haraway “a produção do conhecimento psicológico torna-se um processo dialógico, que 

não se funda na posição privilegiada de um(a) pesquisador(a) onisciente sobre um objeto 

inerte”. No âmbito da psicologia a perspectiva sociocultural construtivista aponta nessa 

mesma direção ao destacar dois pressupostos fundamentais: o conhecimento científico é uma 

construção humana e não algo “dado” a partir da utilização de métodos científicos; e, é 

impossível dissociar sujeito e objeto do conhecimento (MADUREIRA; BRANCO, 2008). 

Valsiner (2012) em um esquema de uma epistemologia científica dá ênfase central à 

subjetividade do(a) pesquisador(a), que, segundo ele, experimentam os fenômenos de maneira 

intuitiva e em conexão com seus próprios axiomas, construindo teorias a partir de sua 

                                                           
15 De acordo com Sardenberg (2002) na concepção de Haraway, ver a partir do ângulo dos subjugados não 

significa a procura de uma posição de identidade com o objeto, mas de objetividade, de conexão parcial, nesse 

sentido, ela é a favor do “sujeito do feminismo” – um “eu” dividido (p. 107). 
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perspectiva pessoal. “Os(as) cientistas não são autômatos(as) racionais, mas seres humanos 

subjetivos, pessoalmente envolvidos, com preferências subjetivas e posições, a partir das 

quais consideram os assuntos de sua pesquisa” (p. 301). 

Para Oliveira e Madureira (2014) na pesquisa em ciências humanas, o “objeto” é o ser 

humano, cuja subjetividade se conforma em atos de pensamento e linguagem “que são sempre 

endereçados ao outro, ou seja, parte de uma cadeia comunicativa. Desse modo, o 

conhecimento sobre o ser humano não se constrói de outra forma que não pelo diálogo” 

(OLIVEIRA; MADUREIRA, 2014, p. 07). 

Nas pesquisas orientadas pela perspectiva sociocultural construtivista pressupõe-se 

uma concepção dialética de “ser humano” – de acordo com Madureira e Branco (2008) essa 

concepção é influenciada pelo pensamento marxista – na qual este transforma e é 

transformado pela natureza. “Da tensão dialética entre dois polos indissociavelmente 

relacionados, indivíduo e contexto sociocultural, é que se torna possível o desenvolvimento 

do sujeito psicológico singular, ao mesmo tempo “criatura” e “criador” da cultura e do mundo 

social onde sua vida está intrinsecamente inserida” (MADUREIRA e BRANCO, 2008, p. 95). 

Os estudos de gênero em uma perspectiva feminista assim como a Psicologia Cultural 

Semiótica, dentre outras perspectivas, reconhecem quem pesquisa como parte integrante do 

processo de construção do conhecimento e da pesquisa, desconstruindo essa ideia de que é 

possível se falar em ciência como algo construído mediante uma neutralidade. Além disso, 

valida a história de vida de quem produz e conduz uma pesquisa como importante para o 

processo de construção do conhecimento (perspectiva feminista) e coloca como aspecto 

central desse processo de construção a subjetividade de quem pesquisa (psicologia cultural 

semiótica).  

Partindo dessa discussão acerca das concepções de ciência dos diferentes saberes 

compreende-se que nenhum campo de saber é capaz de dar conta de entender, em sua 

totalidade, fenômenos caracterizados como sistemas abertos, dinâmicos, multifacetados, em 

processo de construção ao longo do tempo. A necessidade de articulação entre diferentes 

saberes parte do reconhecimento da complexidade do fenômeno a ser estudado e se faz 

necessária como recurso teórico metodológico para expandir a compreensão acerca desse para 

além de apenas um campo de saber e de relações lineares de causalidade. 
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3.2. Os fenômenos em questão 

 

Para Santos (2008), a característica de irreversibilidade dos sistemas abertos significa 

que estes são produtos da sua história. De acordo com Madureira e Branco (2008) ao incluir o 

elemento temporal fica evidenciado que os sistemas abertos não são estáticos, eles se 

desenvolvem. Nesta pesquisa, a natureza dos fenômenos estudados se configura como 

sistemas abertos. Os fenômenos em questão, de maneira mais geral, são o desenvolvimento e 

o envelhecimento humano.  

O desenvolvimento humano é um processo contínuo, em que ocorrem modificações 

durante toda a existência do(a) indivíduo(a), do nascimento à morte (PAIVA, 1986). Para 

Zittoun, Mirza e Pierret-Clermont (2007) a pesquisa em desenvolvimento examina pessoas de 

todas as idades experienciando constantemente situações inéditas, para as quais podem 

produzir novas condutas, ou seja, “A mudança, o desenvolvimento, surge, então, no espaço de 

tensões, de fricções entre as significações partilhadas das coisas e o sentido único e sempre 

por reinventar que lhes atribuem as pessoas” (ZITTOUN; MIRZA; PIERRET-CLERMONT, 

2007, p. 70). 

Em uma perspectiva sociocultural construtivista segundo Madureira e Branco (2008) 

“a pessoa não é considerada simplesmente como reativa à cultura como se sua consciência 

fosse apenas um reflexo do seu contexto sociocultural, nem como um ser livre de 

significados, valores e práticas sociais que o circundam” (p. 95), isto é,  as pessoas ao mesmo 

tempo são: co-construtoras do seu desenvolvimento enquanto sujeitos singulares; e co-

construtoras dos contextos socioculturais nos quais estão inseridas (MADUREIRA; 

BRANCO, 2008). 

De acordo com Peixoto (2004) “de envelhecer ninguém escapa” (p. 9). O 

envelhecimento é visto como um fenômeno irreversível, no entanto, ele não é uniforme em 

nenhuma parte do mundo, sendo moldado por dimensões socioculturais de gênero, cor, etnia, 

condição econômica, urbanização, definindo as distintas formas de envelhecer (BARRETO, 

2013), ou seja, é uma experiência vivenciada de modo diferente pelas diversas pessoas.  

Para Peixoto (2004) “O envelhecimento está estreitamente relacionado às formas 

materiais e simbólicas que identificam socialmente cada indivíduo” (p. 9). Além disso, o 

envelhecimento é um processo ao longo da vida, um processo que se desenrola paralelo ao 

desenvolvimento humano. Segundo Minayo e Coimbra Jr. (2002) o tema do envelhecimento é 

complexo, como todos os processos vitais experimentados desde o nascimento, a infância e a 

adolescência até a vida adulta. 
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De maneira mais recortada, a pesquisa trata de um momento específico desse processo 

de envelhecimento e do desenvolvimento humano, denominado socialmente como velhice. 

Distinguir envelhecimento de velhice é necessário porque a velhice não é sinônimo de 

envelhecimento (FONTAINE, 2010), mas sim uma categoria socialmente produzida 

(BRITTO DA MOTTA, 2006) que marca um dado momento da trajetória de vida, legalmente 

reconhecida, em países em desenvolvimento como o Brasil16, a partir dos 60 anos. 

A velhice é um fenômeno biossocial que não existe de maneira singular, pois o que 

existe são “velhices, velhas e velhos” (BRITTO DA MOTTA, 2006). A velhice é, portanto, 

plural (BRITTO DA MOTTA, 2011b). As velhas e os velhos se diferenciam de acordo com: a 

classe social a que pertencem; o sexo e as relações de gênero que estabelecem; as 

características étnico-raciais; seus diferentes grupos de idades, enquanto idosos(as) 

situados(as) na sociedade longeva atual (BRITTO DA MOTTA, 2006). 

Desse modo, a tentativa neste trabalho é, portanto, articular o estudo de dois processos 

que se desenrolam ao longo do tempo em paralelo – desenvolvimento e envelhecimento 

humano – fazendo um recorte temporal em um momento específico dessa trajetória de 

desenvolvimento e envelhecimento – a velhice considerando suas diferenças de gênero e 

geração articuladas com outros elementos de diferenciação e semelhanças.  

 

3.3. A velhice de quem? 

 

O envelhecimento é uma questão de importância global na atualidade, principalmente 

porque a expectativa de vida da população mundial e o número de idosas(os) aumenta, cada 

vez mais, o que é favorecido, entre outros aspectos, pelo avanço da Medicina e de suas 

tecnologias para a promoção da saúde (BRITTO DA MOTTA, 2012a). Para Belo (2013) o 

Brasil está entre os países onde o crescimento do grupo social de pessoas idosas assume uma 

proporção desafiante.  

Belo (2013) ressalta ainda que há uma interpretação política dominante acerca dessa 

questão: esse grupo social produzirá problemas para o sistema de distribuição dos recursos 

públicos, transformando o envelhecimento populacional em uma preocupação mais 

ameaçadora do que a velhice como um processo biológico. Dessa forma, a autora, do ponto de 

vista da motivação para estudar o tema, aponta a necessidade de buscar alternativas que 

                                                           
16 A Política Nacional do Idoso (lei 8.842/94, BRASIL, 1994), o Estatuto do Idoso (lei 10741/2003, BRASIL, 

2003), o IBGE e a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1989) consideram uma pessoa idosa pessoas com 

idade igual ou superior a 60 anos de idade. Sendo que a OMS define essa idade para países em desenvolvimento, 

enquanto que nos países desenvolvidos o critério é de pessoas a partir de 65 anos de idade. 
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promovam a inclusão social das velhas e dos velhos, mais do que apenas a superação do 

desgaste físico do envelhecimento físico. 

Para o ano de 2050, a expectativa no Brasil, bem como em todo o mundo, é de que 

existirão mais idosas(os) que crianças abaixo de 15 anos, fenômeno esse nunca antes 

registrado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p. 7). De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística observa-se, no Brasil, um crescimento da participação relativa da 

população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000 e 

chegando a 7,4% em 2010. Quanto a população total, 11,3% é composta de pessoas a partir 

dos 60 anos, cerca de aproximadamente 21 milhões de pessoas idosas, sendo que desses, 12 

milhões são mulheres (IBGE, 2010). 

Dessa forma, o envelhecimento além de ser uma questão global é uma questão 

particularmente feminina (BRITTO DA MOTTA, 1999), uma vez que as mulheres estão 

tendo uma maior expectativa de vida em relação aos homens17 e estão alcançando maior 

visibilidade social devido a seu dinamismo atual. A expectativa de vida das mulheres no 

Brasil é de 77,32 anos e a dos homens é de 69,73 anos (IBGE, 2010). Para Belo (2013) as 

velhas são maioria em todas as sociedades envelhecidas, no Brasil, elas correspondem a 

55,8%, no Nordeste a 55%, na Bahia a 54% e em Salvador elas são 61%18.  

De acordo com Camarano e Pasinato (2004) a proporção do contingente feminino é 

mais expressiva quanto mais velha seja o segmento, fato explicado pela mortalidade 

diferencial por sexo. Segundo a mesma autora é nas áreas urbanas que se dá a predominância 

feminina entre as pessoas idosas, contudo, nas áreas rurais predominam os homens, diferença 

explicada pela maior participação das mulheres no fluxo migratório rural urbano. As mulheres 

idosas experimentam uma probabilidade maior de ficarem viúvas e em situação 

socioeconômica desvantajosa – devido à maioria delas não terem tido um trabalho 

remunerado durante sua vida adulta plena ou, quando trabalhadoras, ganharem menos que os 

homens. As mulheres participam mais do que os homens de atividades extradomésticas, de 

organizações e movimentos de mulheres, de cursos, viagens e trabalho remunerado 

temporário. Ao contrário do que fizeram na sua vida adulta plena, elas assumem o papel de 

chefes de família e de provedoras (CAMARANO; KANSO; MELLO, 2004). 

Segundo Britto da Motta (2011c) para a mulher a prescrição tradicional foi:  

                                                           
17Esse fenômeno vem sendo chamado de “feminização da velhice” (PEIXOTO, 1997; DEBERT, 2012; 

CAMARANO, 2003; BELO, 2013). 
18 Dados extraídos do site do IBGE: 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/default.php?cod1=2&cod2=292740&cod3=29&frm=pira

mide 
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[...] domesticidade e repressão social e sexual, desestímulo ou dificuldade de 

acesso e permanência no mercado de trabalho, desigualdade de formação e 

de condições de trabalho em relação às dos homens, negação aparente de 

interesse e capacidade para a política e uma apropriação social do seu corpo 

expressa no controle familiar e na medicalização das funções reprodutivas. 

Em resumo, a expectativa obrigatória de uma ‘feminilidade’ que significava 

obediência e conformismo. (BRITTO DA MOTTA, 2011c, p. 14). 

 

Envelhecer não é igual para homens e mulheres, pois como sujeitos(as) 

socializados(as) de forma diferente em sua trajetória de vida, mesmo que tenham em alguma 

medida no processo de envelhecimento experiências que sejam ou aparentem ser comuns à 

condição etária, “a condição de gênero enseja experiências, papéis e representações distintas, 

o que pode influenciar, também de modo diferencial, o modo de o[a] idoso[a] perceber e 

vivenciar sua velhice e sua corporalidade” (FERNANDES; GARCIA, 2010).  

Dessa forma, é importante considerar inclusive de acordo com Britto da Motta (1999) 

que “os corpos, além de sua forma e ‘natureza’ humana, diferenciam-se em cada período 

histórico no seu existir biossocial – como corpos de homem ou de mulher, de jovem ou de 

velho – e de classe social, com diferentes práticas” (p. 40). 

Esse processo de feminização da velhice, de acordo com Belo (2013) exige ações e 

políticas públicas para as velhas considerando dois aspectos: 1) as particularidades de sua 

realidade; 2) a permanência e a intensificação das desigualdades de gênero. Para Britto da 

Motta (1999) é preciso identificar, no processo de envelhecimento, as diferenças de vivências 

e, inclusive, as assimetrias de poder associadas ao gênero assim como à idade/geração, 

etnia/raça, classe social, dentre outros aspectos. 

 

3.4.  Enfoques necessários: gênero, idade/geração 

 

De acordo com Belo (2013) “A escassa visibilidade das questões específicas relativas 

à mulher idosa impõe a compreensão do contexto atual do envelhecimento populacional” (p. 

4). De modo que é importante constatar que essa invisibilidade não está presente apenas nos 

movimentos sociais de direitos das mulheres, mas também na pesquisa acerca do 

envelhecimento e da velhice. 

Como já mencionado o par conceitual idade/geração é negligenciado nos estudos 

feministas de gênero (BRITTO DA MOTTA, 1998, 1999, 2000a, 2005a, 2010a, 2010b), 

assim como nos estudos da Psicologia do Desenvolvimento (BARRETO, 2013) que além 

disso negligencia também a questão de gênero (OLIVEIRA; MADUREIRA, 2014). Os 
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estudos da sociologia e da antropologia do envelhecimento feminista enfatizam a necessidade 

de compreensão da velhice e do envelhecimento a partir da articulação entre gênero e geração, 

pois homens e mulheres envelhecem e vivenciam a velhice de modos distintos, no entanto, 

entre as mulheres também existem diferenças a partir da idade/geração, dentre outros 

aspectos. Então essa negligência constitui uma lacuna comum entre os estudos feministas de 

gênero e a psicologia do desenvolvimento. 

Como a condição etária das mulheres, principalmente no que se refere ao 

envelhecimento, e o par conceitual idade/geração têm sido aspectos negligenciados na teoria, 

pesquisa e atuação política de feministas19, tanto na sua produção histórica quanto na sua 

dinâmica atual (BRITTO DA MOTTA, 2000a, 2002a), constitui-se em uma falta e, de certo 

modo, uma falha teórica, o deixar quase intocado o contexto geracional em grande parte dos 

seus estudos (BRITTO DA MOTTA, 2005a). E como esta é uma crítica necessária que tem 

aparecido apenas raramente (BRITTO DA MOTTA, 1998, 1999, 2010b; WOODWARD, 

1995), torna-se importante insistir nela.  

Esses aspectos têm sido ignorados de duas formas: em sua condição de dimensão 

fundante da vida social; como em suas configurações atuais “desconsiderando-se até que 

existe, ao longo da trajetória de vida, uma condição etária das mulheres, ou melhor, de cada 

pessoa. Passa-se ao largo, simplesmente, da fecunda intersecção analítica entre gênero e 

idade/geração” (BRITTO DA MOTTA, 2010a, p. 85). 

O feminismo sempre ignorou a mulher idosa, que para ele continua “uma personagem 

em suspensão – ela não é posta de forma integral em quase nenhum lugar social” (BRITTO 

DA MOTTA, 2011a, p. 71). Isto se deve, em parte, pelo fato de grupos ou movimentos 

baseados na questão etária não terem força política para demonstrar “a importância da 

inclusão teórica ou expressão analítica da idade, principalmente quando articulada a outras 

categorias determinantes como gênero, raça e classe social” (BRITTO DA MOTTA, 2000a, p. 

37). 

Para Attias-Donfut (2004), na luta para se fazerem escutar e adquirir legitimidade 

científica as pesquisadoras feministas investiram com razão no campo do trabalho – no 

problema da conciliação entre família e trabalho, sobretudo a maternidade – e desse modo, se 

esqueceram das mulheres de mais de 50 anos. Na atualidade, Britto da Motta (2010a) 

acrescenta que, no feminismo, as mulheres que estão em pauta são aquelas em idade 

reprodutiva e afetadas pela violência doméstica.  

                                                           
19 Estes campos são considerados nesse artigo como o movimento feminista, de modo que ao referi-lo me remeto 

a esses campos e vice-versa. 
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Para Oliveira e Madureira (2014) “No âmbito da ciência psicológica, gênero foi 

reduzido a uma questão de sexo, compreendido como uma variável interveniente a mais, a ser 

considerada na interpretação de resultados de estudos empíricos”. Seu papel fundamental, 

como categoria da experiência corporificada, é desconsiderado, assim como o papel de outras 

categorias como geração, etnia, classe social etc. 

O conceito de gênero se configura como uma ferramenta política e analítica, pois 

contribui para construção de explicações para as desigualdades entre homens e mulheres, que 

rejeitem o essencialismo biológico e, consequentemente, uma leitura reducionista e 

biologizante, isto porque desenvolver e aprofundar, na Psicologia, a reflexão mediada pelos 

estudos de gênero pode ser um caminho para superar a separação objetivada entre sujeito e 

objeto do conhecimento (OLIVEIRA; MADUREIRA, 2014).  

Também é igualmente necessário que a pesquisa psicológica abra mão de sua 

orientação individualista e “adote como unidade de análise as distintas dimensões das 

realidades subjetiva, relacional e contextual dos seres humanos, que se traduzem em 

fenômenos provisórios, múltiplos e complexos, e que admitem uma pluralidade de 

possibilidades de análise” (OLIVEIRA; MADUREIRA, 2014, p. 6).  

De acordo com Madureira e Branco (2008) um pressuposto epistemológico importante 

da perspectiva sociocultural construtivista diz respeito à concepção de desenvolvimento 

humano em sua natureza complexa e dinâmica. Para essas autoras o estudo do 

desenvolvimento humano requer “uma transformação epistemológica, metodológica e 

conceitual importante, considerando a impossibilidade de abordar de forma satisfatória 

fenômenos dinâmicos a partir de um enfoque fundamentado em categorias analíticas 

estáticas” (p. 94). 

Segundo Aspesi, Dessen e Chagas (2008) faz-se necessário o estudo dos fenômenos 

do desenvolvimento humano sob o enfoque interdisciplinar, através da combinação de 

métodos articulados com o objetivo de substituir o “conhecimento lógico, fragmentado, 

descontextualizado, simplista e reducionista que impossibilita a visibilidade do contexto 

global, complexo e multidimensional”, por uma perspectiva interdisciplinar que conduz a 

reflexões sobre possíveis limitações na descrição dos fenômenos, a relação entre 

metodologias e os objetivos de investigação favorecendo “uma visão dialógica, integrada, 

pluralística, complexa e multifacetada” (p. 30). 

Conforme Madureira e Branco (2008) em última instância se faz necessário 

aperfeiçoar nossa compreensão sobre a relação entre biologia e cultura para “transcender as 

discussões pouco produtivas sobre as “percentagens” de influência da genética e do ambiente 
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em relação aos diversos aspectos do desenvolvimento humano” (p. 94). Compreender as 

perspectivas, sentimentos e estratégias em relação ao processo de envelhecimento, de acordo 

com Debert (2006), pode possibilitar a análise das particularidades e universalidades 

referentes às pessoas idosas.  

A vida social é estruturada em conjuntos de relações como classes sociais, gêneros, 

idades/gerações e raças/etnias. Articuladas de maneira dinâmica, esse conjunto de relações dá 

sentido à própria vida social, de modo que se realizam no cotidiano e podem ser definidas 

também como categorias relacionais ou da experiência e referem-se ao biossocial: sexo, idade 

e raça, assim como gênero, geração e etnia estão inscritos no corpo e na cultura. Somente 

classe se refere apenas ao social, mas que sendo um coletivo teórico, político e da prática, ao 

mesmo tempo, se corporifica (Britto da Motta, 1999, 2003). De tal modo, essas categorias ao 

se corporificarem tornam as velhas um grupo populacional heterogêneo, conforme pode ser 

percebido e ilustrado na Figura 120. 

 

 

Assim, essas categorias relacionais ou da experiência “expressam diferenças, 

oposições, conflitos e/ou alianças e hierarquias provisórias” (Britto da Motta, 1999, p. 193). 

Provisórias porque, na dialética da vida, os lugares sociais se alternam, as situações sociais 

                                                           
20 Imagens extraídas do GoogleImagens a partir das palavras mulheres idosas, mulheres idosas negras, velhas. 

Figura 1 - Mosaico de imagens de mulheres idosas 
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desestruturam-se e podem reconstruir-se em outros moldes. Para a autora, do ponto de vista 

da pessoa ou grupo, representa “a múltipla pertinência de classe, de sexo/gênero, de 

idade/geração e de raça/etnia com a formação de subjetividades ou identidades 

correspondentes” (p. 193). Cada um desses conjuntos de relação se constitui numa dimensão 

básica da vida social, mas nenhum desses analisados isoladamente dá conta da complexidade 

da vida social, inclusive porque mais do que articulados são co-extensivos, pois recobrem-se 

parcialmente um ao outro (Britto da Motta, 1999).  

Para Britto da Motta (2005a) a condição de geração é o destaque da questão teórica e 

existencial da velhice, pois se constitui em uma situação comum às velhas e aos velhos. A 

condição de gênero é fundamental porque além de assinalar a desproporção demográfica entre 

homens e mulheres nessa faixa de idade, a trajetória de vida dos dois sexos se desenvolveu de 

forma bem diferenciada, marcando de modo distinto certas situações e sentimentos 

específicos que velhas e velhos vivenciam.  

Ademais, para a autora as desigualdades de classe e raça apontam a heterogeneidade 

do grupo social de pessoas idosas, contudo, aparentemente não levam a diferenças visíveis, 

pois o ponto básico por onde essa condição de ser velha e velho se homogeneiza segundo a 

idade/geração. De tal modo, diferenças existem entre as pessoas idosas a partir do gênero, 

classe social e etnia, mas permanecem invisibilizadas, pois a particularidade de ser velha ou 

velho é forte a ponto de recompor/restituir certa homogeneidade a esse grupo populacional 

(BRITTO DA MOTTA, 2005a). 

O que implica reconhecer e incluir a questão de gênero e geração no debate acerca da 

velhice, enfatizando o fato de que essa realidade não pode ser desprezada. É preciso, portanto, 

compreender a velhice em seu contexto social e político atual. Pois, conforme destaca Attias-

Donfut (2004) “A velhice das mulheres não é apenas um tema incongruente, ele também é 

minimizado. [...] ele tem ainda um estatuto científico duplamente desvalorizado, posto que 

trata de mulheres e de velhice” (p. 87). Na velhice as mulheres vivem as desvantagens 

acumuladas ao longo de uma vida de discriminação e desigualdades estruturais por sua 

condição de mulher (BELO, 2013). 

Conforme Britto da Motta (1999) é preciso refletir sobre o sentimento do(a) velho(a) 

no mundo nesse mundo atual levando em conta que muitas de suas “construções mentais e 

experiências foram forjadas e vivenciadas em um outro tempo social, desde um tempo   

passado. Mas não vejo porque a remissão apenas ao passado, porque o idoso vive também 

hoje e a experiência é uma jornada que não (tem que) termina(r)” (p. 203-204). Há que se 

considerar, portanto, que a pessoa idosa é aquela que viveu outro tempo social, mas vive o 
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tempo social atual. De modo que é preciso compreender as questões que se colocam a partir 

disso na perspectiva das pessoas que envelhecem, principalmente as mulheres. 

Para atuar no campo dos estudos da velhice, a pesquisadora deve exercitar e manter 

sua capacidade de reflexão constante, inclusive do próprio campo de pesquisa no qual esteja 

situada. Na ciência, o conhecimento produzido por/sobre mulheres foi ao longo da história 

invisibilizado, e nesse momento é importante refletir que os estudos/movimentos feministas 

têm negligenciado a categoria idade/geração, assim como a Psicologia, mais especificamente 

a do Desenvolvimento Humano, de modo que minha pesquisa estando situada no contexto de 

estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo requer considerar não só essa 

díade categórica negligenciada: idade/geração (BRITTO DA MOTTA, 1998, 1999, 2010b), 

mas sua dinâmica articulação com as categorias de gênero, raça e classe. 

 

3.5. Definindo os termos 

 

De acordo com Britto da Motta (2012b) atualmente, há uma tentativa de reabilitar a 

palavra velho/velha que foi censurada pela sociedade de consumo com o objetivo de 

eufemizar a “idade” e disfarçar a fobia social a essa etapa da vida. Há um problema com o uso 

cotidiano da palavra velha(o), uma vez que sua aplicação é indiferenciada e generalizada às 

pessoas e aos objetos, aos significados predominantes de gasto e descartável; a partir disso 

produziu-se uma imagem social de envelhecimento e velhice desfavorável a ponto dos idosos 

saudáveis e lúcidos, que não parecem ser a minoria, não se reconhecerem nela (BRITTO DA 

MOTTA, 1997). 

Ainda segundo Britto da Motta (1997), o que se percebe é uma contradição, as pessoas 

declaram uma idade mais avançada, mas não se reconhecem velhas ou só reconhecem a 

velhice nos outros. A dificuldade com a palavra velhice, que tem um sentido homogeneizador 

de desvalores, “é maior porque vai encarnar-se exatamente num ser liminar por excelência, 

como o[a] velho[a]: entre a vida e a morte, entre a experiência e a ‘Inutilidade’, entre o 

biológico/natural de mudanças corporais muito visíveis e o social exigente e injusto” (p. 130). 

Assim limiar e ambígua, a “velhice” está sujeita a exclusão, uma vez que se insere nessa 

palavra, e na condição que ela representa, da negatividade (BRITTO DA MOTTA, 1997).  

Como mecanismo de escape de toda significação que vem associada à palavra velhice, 

outros termos foram sendo elaborados para serem utilizados em lugar da palavra velhice, 

como terceira idade, que “identifica novos modos de vida de uma geração de mais idade, 

porém ativa, informal, livre e ‘leve’” (BRITTO DA MOTTA, 1997, p. 132), correspondendo 
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de acordo com Peixoto (2006), aos “jovens velhos”, os(as) aposentados(as) dinâmicos(as). Foi 

um termo criado na França na década de 60 para designar a velhice ou uma parte “melhor” 

dela, que acabou por se constituir como etapa anterior à velhice (BRITTO DA MOTTA, 

1997).  

Embora, conforme Britto da Motta (1997) o que a categoria “terceira idade” represente 

seja positivo, coloca-se nela: 1) eufemismo/escapismo negador da velhice; e 2) uma indústria 

e produção de serviços com um mercado novo e envolvente. Essa negação da velhice pode 

levar que essa não seja percebida em sua realidade – as necessidades e carências e na 

contribuição social das pessoas mais velhas com sua experiência de vida, amadurecimento e 

conhecimento das relações humanas. Ainda segundo a autora, instalou-se uma ideologia da 

“terceira idade” que concomitantemente instiga novos padrões de consumo e necessidades.  

Além disso, a ideologia da “terceira idade”, de acordo com Britto da Motta (1997) 

construiu uma nova imagem que simboliza a liberdade e o lazer ou o ser jovem em toda idade. 

Ela dá ênfase aos ‘anos de plenitude’ e à capacidade atual das(os) idosas(os) para vivenciar o 

novo. “Mas esta é apenas a face regeneradora de situação. A outra, já sedimentada, seria a 

contribuição possível da experiência, e da memória, que subitamente parecem fora de 

demanda” (p. 133). 

As palavras “idoso e idosa” são eufemismos para “velha e velho”. De acordo com 

Peixoto (2006) representam as pessoas mais velhas, os(as) “velhos(as) respeitados(as)”. Para 

Britto da Motta (1997) essas palavras são mais descomprometidas com a ideologia e o 

preconceito: “o termo pode ter sentido singelo, como o de muita idade, sim, mas pode ter 

também o de pleno de idade – positividade possível. Uma expressividade existencial dessa 

natureza, trazendo, também, o sentido de continuidade” (p. 134). 

Britto da Motta (1997) relata que utiliza de modo firme a palavra “velho[a]” como 

definição e afirmação desideologizante. Embora reconheça a atualidade ambivalente da 

“terceira idade” e afirme a expressividade/neutralidade mais atraente de idoso(a), ela deixa 

claro que não propõe soluções, apenas expõe uma trajetória conceitual que considera 

imprecisa e insatisfatória, de modo que essa discussão continuará até que se reconheça que 

apenas: 

[...] a família gramatical velho, velhice, envelhecer, envelhecimento etc., 

preenche todas as alternativas de categorias tanto gramaticais como de 

vivência. Terceira idade não se conjuga, é cristalizado, imóvel e 

classificatório, enquanto Idoso desdobra-se em idade como sinônimo de 

velhice ou em expressões mais longas, do cotidiano, como ‘chegando pra 

idade’. Portanto, velho é também de significado mais universal. (p. 135-

136).  



49 
 

 

 

Assim utilizar o termo velhice, velho, velha, é reafirmar essa tradição e essa 

universalidade e atribuir um valor positivo para tentar exorcizar o preconceito, até porque a 

questão não está no significado original da palavra, mas no uso, preconceituoso ou não que se 

faz dela (BRITTO DA MOTTA, 1997). Em concordância com essa proposição, no presente 

trabalho, adotar-se-á essa família gramatical velha, velho, velhice, envelhecer, 

envelhecimento21, com a intenção de seguir nesse caminho proposto por Britto da Motta 

(1997) de utilizá-las como afirmação desideologizante, sem preconceito, sem negação da 

velhice e do processo de envelhecimento. 

                                                           
21 Em algumas partes desta dissertação serão utilizadas também as palavras idoso e idosa, consideradas pela 

autora, menos ideologizadas, como um recurso de variação textual para velho e velha. 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

4.1. Envelhecimento, curso de vida e velhice 

 

Na perspectiva das ciências sociais a trajetória de vida é compreendida através do 

termo curso de vida, que trata da intersecção entre biologia e cultura. Para Featherstone 

(1994), é importante compreender os modos pelos quais o corpo de mulheres e homens 

colocam limites às suas possibilidades para a vida social, uma vez que “os corpos não operam 

no mundo social como coisas ‘em si mesmas’” (p. 50), pois sua capacidade de atuar é 

mediada pela cultura e consequentemente, “a cultura é escrita sobre os corpos” (p. 50).  

Assim, para compreender a concepção do envelhecimento e do curso da vida é 

preciso, primeiro, ir além da separação do corpo da cultura/vida social e, segundo, se atentar 

para três pressupostos fundamentais: 1) a vida é um processo, o que implica focalizar o tempo 

de vida vivido pelas pessoas e o modo como esse tempo é social e culturalmente organizado; 

2) não há um processo único de vida para todas e todos; 3) analisar diferentes conjuntos de 

seres humanos em diferentes contextos sociais e culturais requer uma abordagem 

interdisciplinar (FEATHERSTONE, 1994). 

Para Debert (2006) a pesquisa acerca da velhice cai em três conjuntos de dificuldades 

que são próprias de problemáticas que se caracterizam por serem: 1) categorias culturalmente 

produzidas com referência a processos biológicos universais; 2) questões que passaram a ser 

problemas sociais nas sociedades ocidentais contemporâneas; 3) temas em torno dos quais se 

institucionaliza um discurso científico especializado. A intenção da autora ao destacar estes 

três conjuntos de dificuldades é apontar as armadilhas ou pressupostos básicos22 da pesquisa 

antropológica sobre o envelhecimento que podem ser aplicadas a outras áreas do 

conhecimento, que assim como a antropologia, se debruçam sobre este fenômeno. 

A seguir, serão explicitados os três pressupostos fundamentais para a compreensão da 

concepção do envelhecimento e do curso da vida de acordo com Featherstone (1994) de 

maneira dialogada com os três conjuntos de dificuldades/armadilhas/pressupostos da pesquisa 

acerca da velhice apontados por Debert (2006). 

 

                                                           
22 Concordo com a ideia de Debert (2006), de que os aspectos levantados em cada um dos três conjuntos de 

dificuldades podem ser considerados tanto como armadilhas quanto como pressupostos básicos, contudo, por 

uma questão de organização do texto vou considerar a expressão “pressuposto básico” por entender que nesta 

está implícita a ideia da necessidade de cuidado e atenção às possibilidades de armadilhas, bem como a ideia do 

que se precisa alcançar para uma pesquisa que dê conta pelo menos dos pontos fundamentais de dado fenômeno. 
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A sociedade, de modo geral, ao organizar sua experiência em relação ao tempo, 

construiu imagens dos corpos de mulheres e homens segmentando o curso da vida em 

estágios definidos a partir de cada sistema cultural. A chamada periodização da vida implica 

mostrar como um processo biológico é investido culturalmente, elaborado simbolicamente 

com rituais marcando fronteiras entre as idades pelas quais as pessoas passam (DEBERT, 

2012), atribuindo sentido político e organizador do sistema social (MINAYO; COIMBRA 

JR., 2002; MINAYO, 2003). 

Assim, a institucionalização do curso de vida, própria da modernidade, “não significou 

apenas a regulamentação das sequências, mas também a constituição de perspectivas e 

projetos, por meio dos quais os indivíduos orientam-se e planejam suas ações, individual e 

coletivamente” (DEBERT, 2012, p. 52). Nesta perspectiva, se insere o primeiro conjunto de 

dificuldades que caracterizam fenômenos como a velhice, apontado por Debert (2006), que é 

o fato de esta ser caracterizada como uma categoria culturalmente produzida com referência 

aos processos biológicos universais. Nesse primeiro conjunto, um pressuposto básico para a 

pesquisa da velhice é a cronologização da vida e modernidade. Para a autora, a 

regulamentação estatal do curso de vida está presente do nascimento até a morte e passa pelo 

sistema complexo que engloba as fases da escolarização, entrada no mercado de trabalho e 

aposentadoria. 

O que remete à armadilha mais evidente, ainda desse primeiro conjunto de 

dificuldades apontado por Debert (2006), a consideração de que a velhice não é uma categoria 

natural. O pressuposto básico aqui é que a velhice é uma categoria socialmente produzida. 

Esta compreensão implica a distinção entre fato universal e natural – ciclo biológico: nascer, 

crescer e morrer – e fato social e histórico – existem várias formas de conceber e viver o 

envelhecimento. 

Para Featherstone (1994) considerar qualquer aspecto da vida social, inclusive o 

envelhecimento, como apenas uma construção social, seria uma perspectiva limitada, uma vez 

que este é um processo biológico, além de social. De acordo com Britto da Motta (2002b) 

os(as) idosos(as) são um segmento social heterogêneo. Para ela, essa heterogeneidade 

teoricamente remete a uma definição de categorias de análise “mais determinantes e 

elucidativas nos sistemas de relações sociais – gênero, idade/geração e classe social – em suas 

especificidades e também mútuas articulações. Há, ainda, outras que remetem diretamente ao 

âmbito dos modos de vida, interesse central nos projetos, tais como vivências, experiências e 

representações” (BRITTO DA MOTTA, 2002b, p. 37). 
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Outro pressuposto básico desse primeiro conjunto, de acordo com Debert (2006), é a 

noção de que as categorias de idade são construções históricas e sociais, uma vez que “as 

formas de periodizar a vida e a definição das práticas relacionadas a cada período apresentam 

variações segundo os grupos sociais de uma mesma sociedade” (p. 52). 

Assim, se a idade não é um princípio naturalmente constitutivo de grupos sociais; ou 

um fator explicativo dos comportamentos humanos (DEBERT, 2006) nem muito menos um 

dado imediato da consciência, é uma noção social, estabelecida por comparação com os 

diversos membros do grupo (LENOIR, 1998); é uma representação corporal e ideacional da 

passagem do tempo que foi convencionada para regular a participação social dos grupos 

etários (em graus etários) e dos indivíduos (BRITTO DA MOTTA, 2006, 2009); é um 

percurso existencial, construído socialmente, elemento da vida de relações, passível de análise 

e explicação (BRITTO DA MOTTA, 2006).  

De acordo com Camarano e Pasinato (2004) existe uma gama de critérios para 

definição do que é um(a) idoso(a) no Brasil; o mais comum desses é o limite etário, a partir 

dos 60 anos. A definição do(a) idoso(a) não diz respeito a uma pessoa isolada, mas à 

sociedade como um todo, de modo que assumir como critério universal a idade cronológica é 

afirmar que pessoas de diferentes lugares e épocas apresentam condições homogêneas 

(CAMARANO; PASINATO, 2004). 

Ainda no que se refere ao primeiro conjunto de dificuldades apontadas por Debert 

(2006), outro pressuposto básico da pesquisa acerca da velhice se refere à diversidade cultural 

e a busca de universais. Como uma categoria socialmente produzida e como todo fenômeno 

social, é a heterogeneidade que caracteriza o envelhecimento (BRITTO DA MOTTA, 2006). 

Contudo, existe a tentativa de encontrar o que é comum nas experiências das pessoas, ou seja, 

existe a busca por universais, o que não impede que o envelhecimento apresente uma ampla 

variação nas formas pelas quais é vivido, simbolizado e interpretado em cada sociedade.  

Para Debert (2006) o problema com os universais é que, na busca pelo comum em 

experiências distintas e multifacetadas, estes podem se transformar em categorias vazias. Já 

nas pesquisas sobre etapas da vida (envelhecimento) o problema está: 1) na possibilidade de 

homogeneização do conceito de ‘idosa(o)’ como se esse fosse uma categoria que não tivesse 

suas diferenças internas; 2) na dificuldade de precisar os limites do que venha a ser uma 

pessoa idosa. 

Assim, de acordo com Debert (2006), o(a) pesquisador(a) que toma como objeto uma 

população que supõe ter como essência definidora a idade legal ou o estado de 

envelhecimento biológico, nega seu objeto de estudo por desconsiderar outras questões, como 
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o processo pelo qual as pessoas passam a ser designadas como velhas (LENOIR, 1998). Nesse 

sentido, umas das consequências do uso da idade para definição do(a) “idoso(a)” é o poder 

prescritivo contido nesta. Para a formulação de políticas públicas a demarcação de grupos 

populacionais é importante.  

Contudo, a classificação de “idoso(a)”23 simplifica a heterogeneidade desse segmento 

de modo que pode incluir quem não necessita de tais políticas e excluir os(as) que necessitam 

(CAMARANO; PASINATO, 2004). Nesse sentido, a idade traz vulnerabilidades, contudo, o 

momento em que estas se iniciam, bem como a sua intensidade, também são diferenciados por 

gênero, raça, grupos sociais (CAMARANO; PASINATO, 2003), consequentemente, isto leva 

a dificuldades de se encontrar um corte etário apropriado para definir a população idosa. 

Dessa forma, no estudo da velhice deve-se considerar a existência de um múltiplo 

pertencimento (BRITTO DA MOTTA, 1999, 2005b) por parte de cada pessoa às diferentes 

categorias relacionais: sexo/gênero, idade/geração, etnia/raça e classe social. Assim, 

considerar apenas a “idade” no estudo da velhice seria produzir um estudo unidimensional, de 

acordo com Morin (2008), pois desconsideraria outras dimensões da realidade e poderia 

causar “cegueira” no(a) pesquisador(a). Em outras palavras, “uma visão da sociedade que 

observasse na sociedade apenas os fenômenos econômicos, por exemplo, seria 

unidimensional, esquecendo outros problemas sociais, de classe, de Estado, psicológicos e 

individuais” (p. 99). 

É importante considerar também, que não é possível tratar a “idade” das pessoas como 

uma característica independente do contexto no qual ela toma sentido, pois a fixação de uma 

idade é o produto de uma luta que envolve diferentes gerações (LENOIR, 1998). A idade é 

reconhecida pela Antropologia, como um elemento bio-sócio-histórico que estrutura a 

organização das sociedades, com definição simbólica forte. As gerações constituem-se em 

parte essencial da dinâmica coletiva que as conduz ou lhes imprime continuidade social. 

Assim idade/gerações são “ambas as esferas realizadoras ou participantes das relações de 

poder na sociedade. Impossível, portanto, ignorá-las ou menosprezar sua importância 

analítica, principalmente na construção de diferenças e de desigualdades sociais” (BRITTO 

DA MOTTA, 2000a, p. 37). 

É através da existência da interação social entre os seres humanos, da estrutura social 

definível, da história se basear numa espécie de continuidade, que existe a geração como um 

fenômeno social localizado (MANNHEIM, s.d.). Essa compreensão favorece a percepção da 

                                                           
23 Ênfase nossa. 
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geração como um particular tipo de posição social. Além disso, representa também a atuação 

do indivíduo em seu grupo de idade e/ou de socialização no tempo (BRITTO DA MOTTA, 

2010b), e representa a atuação de mulheres e homens em seu grupo de idade e/ou de 

socialização no tempo.  

A mudança de idade a cada ano e a gestação de uma nova geração na vida social 

“significa o fazer-se estrutural de uma dimensão da vida social, que é contraditoriamente 

tecida com afetividade e relações de poder. Ao mesmo tempo entretecida com outros sistemas 

de relações, expressões das dimensões de gênero, raça/etnia e classe social” (BRITTO DA 

MOTTA, 2009, p. 9). 

A categoria idade/geração se expressa no marco das relações sociais de poder, como as 

demais categorias relacionais gênero, raça/etnia, classe social, porém sua complexidade 

analítica é especial: além de referir-se a uma dimensão fundante das relações sociais 

(BALANDIER, 1977), em articulação inextrincável a outras categorias de semelhante 

magnitude, projeta-se, mais que aquelas, em uma outra dimensão (ou abrangência), a 

temporal, ao mesmo tempo “natural” e “social”, através da qual faz e refaz seus sentidos 

(BRITTO DA MOTTA, 1999). 

A ideia de geração implica, portanto, um conjunto de mudanças que impõem 

singularidades de costumes e comportamentos a determinada geração. Esta não se refere 

apenas às pessoas que compartilham a idade, mas às que vivenciaram determinados eventos 

que definem trajetórias passadas e futuras (DEBERT, 2006). A geração, mesmo utilizada de 

maneira classificatória, sobre critérios de idade ou de parentesco, remete a uma dimensão 

sócio histórica e temporal (ATTIAS-DONFUT, 1996). 

A Modernidade e o conceito de gerações no estudo de mudanças sociais se constituem 

no último pressuposto básico, do primeiro conjunto de dificuldades, da pesquisa 

antropológica sobre o envelhecimento, de acordo com Debert (2006). A institucionalização do 

curso de vida gerou a “regulamentação das sequências de vida, a constituição de perspectivas 

e projetos de vida, por meio dos quais os indivíduos se orientam e planejam ações, individual 

e coletivamente” (p. 160). Para Lenoir (1998) a velhice não é uma espécie de característica 

substancial que acontece com a idade, mas sim uma categoria que é delimitada a partir do 

estado variável 1) das relações de força entre as classes e em cada classe; e 2) das relações 

entre as gerações. Dito de outro modo “da distribuição do poder e dos privilégios entre as 

classes e entre as gerações” (p. 71-71). 

Dessa forma, as divisões por idade são uma criação arbitrária, contudo, isto não 

significa dizer que elas não tenham efetividade, pois são constitutivas de realidades sociais 
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específicas, operam recortes no todo social estabelecendo direitos e deveres diferenciados, 

definem relações entre gerações e distribuem poder e privilégios (BOURDIEU, 1983). Assim, 

as categorias de idade, o caráter de grupos etários é importante para pensar a produção e 

reprodução da vida social, do ponto de vista antropológico (DEBERT, 2006). As categorias e 

grupos de idade constituem-se como elementos privilegiados para dar conta da plasticidade 

cultural e também das transformações históricas (DEBERT, 2012).  

Para Bourdieu (1983) “a manipulação das categorias de idade envolve uma verdadeira 

luta política, na qual está em jogo a redefinição dos poderes ligados a grupos sociais distintos 

em diferentes momentos do ciclo de vida” (p. 53). De acordo com Lins de Barros (2006b) 

“mais além do que referências cronológicas e anos vividos consideram-se ‘estilos de vida’ que 

podem ou não ser adotados. Idades ou segmentos geracionais como ‘juventude’ ou ‘terceira 

idade’ passaram a expressar [...] um modo de ser e de estar no mundo” (p. 21). 

Contemporaneamente, diante do contexto de desemprego, divórcio, viuvez, filhos que 

nunca saem de casa, no Brasil, “as gerações mais velhas coabitam cada vez mais com as 

gerações mais jovens – fenômeno que é ainda mais comum nas famílias das camadas 

populares” (Peixoto, 2004, p. 75).  Ainda segundo a autora, são duas as modalidades de co-

residência – coabitação permanente ou recoabitação – a depender de quem seja o 

proprietário(a) se define qual dos dois irá acolher o outro.  

A coabitação pode contribuir para a solidariedade familiar tanto nos períodos mais 

difíceis da vida dos filhos quanto na viuvez dos pais, principalmente da mãe (Peixoto, 2004), 

como também pode gerar tensões e conflitos intergeracionais uma vez que a relação entre as 

duas gerações não se dá sem um conflito mais ou menos sutil, a depender da dificuldade em 

se estabelecer um vínculo comum através de estilos de vida algumas vezes divergentes (LINS 

DE BARROS, 1997). 

Para Attias-Donfut (1996) as solidariedades entre gerações se organizam segundo dois 

princípios: 1) público, institucionalizado, através dos sistemas de proteção social, de 

educação, de regulação do mercado de trabalho; e 2) privado, informal, no âmbito das trocas 

(permutas) familiares. Nesse sentido, essas duas formas devem ser levadas em conta em suas 

profundas interferências, pois “o desenvolvimento da solidariedade pública determinou novas 

formas de solidariedades privadas”, que servem de suporte aos sistemas públicos de 

solidariedade. “Os termos solidariedade e gerações não têm os mesmos significados conforme 

considerados do ponto de vista macrossocial ou microssocial” (p. 167). 

Essa distinção é importante porque não necessariamente haverá solidariedade entre as 

gerações. Ou se houver, como no caso das(os) velhas(os), é por uma noção de retribuição por 
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serviço prestado. “A noção de solidariedade, aplicada no nível social ao domínio da proteção 

social, é uma noção herdeira dos valores da caridade, assistência, fraternidade, cuja história se 

confunde com a da industrialização, da proteção social e da aposentadoria e da velhice” 

(ATTIAS-DONFUT, 1996, p. 168).  

Esse aspecto definidor dos ciclos e trajetórias de vida, a divisão do trabalho e 

atribuições de deveres e de direitos segundo as idades e a possibilidade de exercício de poder 

e dominação de uma geração sobre a outra, de acordo com Britto da Motta (2012a), tem sido 

parte da organização e história das sociedades, mais especificamente na modernidade. 

Com o aumento da população de pessoas idosas no Brasil, a velhice e o 

envelhecimento, muitas vezes são colocados como um problema social seja pelo Estado, a 

sociedade e o campo científico. Essa questão se refere ao segundo conjunto de dificuldades – 

questões que passaram a ser problemas sociais – da pesquisa antropológica sobre o 

envelhecimento, apontado por Debert (2006). Destaca-se inicialmente como pressuposto 

básico o problema social e problemas para investigação antropológica, pois nas sociedades 

ocidentais contemporâneas a velhice é apresentada como um “problema” social.  

Para Lenoir (1998) um problema social supõe um trabalho em que estão envolvidas 

quatro dimensões: reconhecimento, que é tornar visível uma situação particular; legitimação, 

que supõe esforço para promovê-lo e inseri-lo no campo das preocupações sociais do 

momento; pressão, que envolve o estudo dos atores que podem representar interesses 

específicos ou gerais; e expressão que se traduz nas formas de pressão.  

O que remete a outro pressuposto básico desse segundo conjunto de dificuldades 

apontadas por Debert (2006) que reconhece exatamente essa sequência de trabalho. Conforme 

a autora a transformação da velhice em “problema” social não é resultado mecânico do 

aumento do número de pessoas idosas, como tende a sugerir a noção de envelhecimento 

demográfico. De acordo com Lenoir (1998) também não é o resultado puro do mau 

funcionamento da sociedade, mas uma construção social que pode variar de acordo com as 

épocas e as regiões ou até desaparecer enquanto problema. 

Dessa forma, um fato social só é constituído como questão ou problema quando há 

atribuição ou reconhecimento social dele em sua importância ou prejuízo à comunidade 

(LENOIR, 1998) além de vontade social para tratá-lo e/ou ultrapassá-lo (BRITTO DA 

MOTTA, 2009). O mesmo problema social pode ser construído por vários motivos, e a 

velhice, especificamente, remete a questões de natureza bastante diferente como a ‘pobreza’ 

ou a ‘dependência’ das pessoas idosas mais desprovidas, como o “desequilíbrio demográfico” 

com o envelhecimento da população e como o alongamento da duração da vida biológica e 
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seus efeitos sobre as relações entre gerações, tanto na família e no ambiente de trabalho, 

quanto no funcionamento dos sistemas de aposentadoria (LENOIR, 1998). 

Assim, considerar a velhice um “problema” social justificou duas ações: 1) a criação, 

no campo da ciência, de uma área de conhecimento que seja a responsável por apresentar 

subsídios “científicos” para o enfrentamento da problemática; e 2) a resposta do Estado em 

forma de políticas públicas com vistas a solucionar o problema. 

Em relação ao terceiro conjunto de dificuldades na pesquisa antropológica do 

envelhecimento/velhice – temas em torno dos quais se institucionaliza um discurso científico 

especializado – Debert (2006) ressalta como pressuposto básico a ciência e a análise cultural 

que se referem a mais uma dificuldade relacionada ao estudo do envelhecimento, por se 

prender ao fato deste ser objeto de um discurso científico. Para Lenoir (1998) a constituição 

da gerontologia enquanto especialidade científica é se deparar com as etapas da evolução de 

disciplinas que transformam a velhice em uma especialidade profissional.  

Assim, uma dificuldade relacionada ao estudo do envelhecimento é o fato deste ser 

objeto de um discurso científico, pois as qualificações e desqualificações que o saber 

científico articula acabam tendo o estatuto de um direito e de uma definição de normas, pois o 

discurso gerontológico é um dos elementos fundamentais no trabalho de racionalização e de 

justificação de decisões político-administrativas (DEBERT, 2006), ou seja, é nos estudos da 

gerontologia que o Estado fundamenta suas ações com vistas a solucionar o suposto 

“problema” social da velhice. 

Como o saber científico não é um saber exclusivamente técnico, mas um saber que 

produz fatos normativos (DEBERT, 2006) faz-se necessário estar atenta às possíveis 

armadilhas e enganos do campo de estudos da velhice. Conforme Britto da Motta (2002b) o 

maior aliado do preconceito contra os velhos pode vir das assertivas e prescrições científicas; 

por um lado há o discurso teórico dos médicos que ressaltam que a velhice não é doença, mas 

por outro o discurso explícito de que a perda e a doença são próprias da velhice. O que acaba 

sendo incorporado pelas pessoas idosas como uma expectativa de processo ou de 

acontecimento inarredável (BRITTO DA MOTTA, 2002b). 

No campo científico, de acordo com Britto da Motta (2002b), os corpos são loteados 

pelas especialidades médicas e afins, de acordo com aparelhos e sistemas fisiológicos e 

idades. O corpo das(os) velhas(os) é o corpo diferente sempre comparado em desvantagem 

com o modelo de corpo e beleza jovens vigente na sociedade e é o corpo que pode ser 

manipulável para se aproximar desse modelo, através das orientações de diversos 

profissionais que orientam desde alimentação saudável, a prática de exercícios físicos mais 
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eficazes, a dança de salão, até a moda mais jovem, etc. Além disso, o corpo das(os) velhas(os) 

é objeto de atenção e especulação devido ao fato de que não se envelhece de modo 

homogêneo, nem de vez (BRITTO DA MOTTA, 2002b). 

Muitas pessoas tentam fazer concessões comentando a beleza de um rosto “marcado 

pelo tempo”, mas ninguém quer ter essa ‘beleza’, nem a aparência associada ao desgaste e à 

proximidade com a morte, pois no imaginário social “[...] o envelhecimento é um processo 

que concerne à marcação da ‘idade’ como algo que se refere à ‘natureza’, e que se desenrola 

como desgaste, limitações crescentes e perdas, físicas e de papéis sociais, em trajetória que 

finda com a morte” (BRITTO DA MOTTA, 2002b, p. 41); praticamente nenhum benefício é 

considerado, a não ser alguma experiência. 

Muito antes do aumento da expectativa de vida ser uma realidade tão presente no 

Brasil, Simone de Beauvoir (1990), se referindo à realidade social na França, já apontava que 

a inatividade imposta às pessoas idosas não é uma fatalidade natural, mas a consequência de 

uma opção social, pois quem impõe às pessoas idosas seu estatuto é a classe dominante; 

contudo o conjunto da população ativa se faz cúmplice dela. A autora, além disso, se refere a 

uma questão que em alguma medida, guardadas as devidas proporções e diferenças, pode 

facilitar essa discussão acerca da realidade brasileira quando se refere à indiferença da 

sociedade francesa para com os(as) velhos(as), ela ressalta que a imagem é de que “o velho 

não fará mais que descer em direção à decrepitude e à morte, não serve para nada. Puro objeto 

incômodo, inútil, tudo que se deseja é poder tratá-lo como quantia desprezível” (Beauvoir, 

1990, p. 268).  

Assim, velhas e velhos são representadas(os), praticamente, apenas como doentes, 

incapacitadas(os), inativas(os) intencionalmente a partir dos jogos de poder entre as diferentes 

gerações. Conforme Beauvoir (1990) os interesses não são apenas de ordem prática, mas 

também de ordem moral, pois a sociedade quer que os velhos se conformem à imagem que a 

sociedade faz deles; que aceitem as regras impostas com relação ao vestuário, uma decência 

de maneiras, e um respeito às aparências; e acima de tudo que se conforme com a repressão 

exercida no plano sexual (Beauvoir, 1990).  

As perdas são tratadas como problemas de saúde que são expressos muito mais 

pelas(os) outras(os) do que pelas(os) próprias(os) velhas(os): em grande parte na aparência do 

corpo e pelo sentimento em relação a ele e ao que lhe acontece, a exemplo de enrugamento, 

encolhimento, descoramento dos cabelos, enfeiamento24, reflexos mais lentos e menos 

                                                           
24 Se considerado a partir do ideal de beleza e eterna juventude vigentes em nossa sociedade. 
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agilidade (BRITTO DA MOTTA, 2002b). De acordo com Cecília Sardenberg (2002), as 

pressões sociais para a manutenção de uma aparência jovem também atingem os homens, mas 

é sobre as mulheres que recaem com maior peso, uma vez que as mulheres com aparência 

envelhecida são muito menos favorecidas no mercado afetivo/sexual do que os homens em 

circunstâncias semelhantes. 

O preconceito e a discriminação contra a idade são mais naturalizados pela evidência 

dos registros da passagem do tempo nos corpos e se apresentam de forma menos perceptível e 

mais sutil que o sexismo, contudo, não deixam de existir (BRITTO DA MOTTA, 2013a). No 

momento em que as(os) velhas(os) se negam a obedecer e aceitar o lugar a elas(es) reservado 

culturalmente e a respeitar os limites impostos pelo preconceito social, são repreendidas(os) 

pelas outras pessoas (BRITTO DA MOTTA, 2002a) e os conflitos intergeracionais se acirram 

ainda mais, porque a fronteira entre juventude e velhice é uma disputa pelo poder em todas as 

sociedades (BOURDIEU, 1983). 

Segundo Alda Britto da Motta (2002b), de modo semelhante à discussão de gênero 

que enfoca a opressão vivida pelas mulheres, as pessoas velhas foram ligadas à natureza como 

uma forma de dominação e controle, através do determinismo bioideológico. Contudo, 

segundo a autora, com velhas e velhos é ainda pior porque é como se elas(es) estivessem em 

uma dimensão não produtiva e terminal da natureza e pudessem ser descartadas, uma vez que, 

como não se reproduzem mais e não produzem trabalho e bens materiais, “não pertencem” à 

sociedade. 

Para Britto da Motta (1999) essa aproximação desmedida produzida do velho com a 

natureza não corresponde a uma integração social/natural ou a uma superação da divisão 

corpo/espírito. Pelo contrário, corresponde “a um alargamento de fosso que torna a ‘natureza’ 

‘unipresente’ e ‘final’” (p. 39).  

Contudo, a cultura está inscrita no corpo condicionando e transformando a natureza, 

de modo que não atua de maneira homogênea no interior de uma sociedade e em determinado 

período histórico, sendo conformada por alguns sistemas de relações sociais em seu modo de 

realização que são dimensões básicas da vida social e da sua análise, como as relações de 

classe, de gênero e entre gerações (BRITTO DA MOTTA, 1999). Para Featherstone (1994) “a 

construção das identidades depende da construção das imagens do corpo” (p. 50). 

Assim, mais do que confirmar ou não a ideia de que a velhice constitui um “problema” 

social, cabe à pesquisadora do tema compreender como um problema social é constituído e 

qual o conjunto de representações que orientam as práticas destinadas a solucioná-lo 

(DEBERT, 2006). Conforme a autora o objetivo da pesquisa antropológica sobre os períodos 
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da vida é mostrar como um processo biológico é elaborado simbolicamente com rituais que 

definem fronteiras entre idades pelas quais os indivíduos passam e que não são 

necessariamente as mesmas em todas as sociedades. Quem escolher estudar a velhice em 

qualquer campo de conhecimento tem que considerar seu discurso científico como situado, 

construído em uma arena de poder, a partir de um lugar geracional específico. 

 

4.2. Desenvolvimento, velhice e significado 

 

No campo de estudos do desenvolvimento humano duas visões hegemônicas eram 

compartilhadas por diversas(os) pesquisadoras(es): o desenvolvimento segue uma progressão 

linear e ascendente, em uma sequência universal de etapas; e o desenvolvimento psicológico 

se concluía na adolescência, ou seja, juventude, vida adulta e velhice não eram consideradas 

como estágios de desenvolvimento, em que se dariam mudanças estruturais no sistema 

psicológico, mas marcadas, simplesmente, pelo acúmulo de experiências e a consolidação de 

uma identidade já construída em estágios anteriores (OLIVEIRA; MADUREIRA, 2014).  

Atualmente, a maioria das(os) cientistas do desenvolvimento concorda que as pessoas 

têm potencial para mudar durante toda a sua vida. A ideia de que o desenvolvimento continua 

depois da infância é relativamente nova (PAPALIA, 2006). Foi apenas a partir da década de 

1980 que a Psicologia ampliou o seu escopo e passou a considerar o desenvolvimento humano 

como um fenômeno amplo e complexo, a partir do acolhimento da natureza temporal do 

fenômeno psicológico – independentemente do enfoque teórico-metodológico – considerando 

que o objeto da Psicologia é um fenômeno em transformação25 (OLIVEIRA; MADUREIRA, 

2014). 

Na pesquisa em psicologia, de modo geral, foi enfocado o estudo de um “modelo 

específico de pessoa” – homem, adulto, jovem, europeu, branco, de classe média – e, a 

tentativa de encontrar aspectos universais, generalizou os seus achados desconsiderando, 

muitas vezes, as diferenças culturais, principalmente as de gênero e geração. O discurso 

científico pode ser uma arena de disputa de poder entre as diferentes gerações. Alguns estudos 

sobre a infância, inseridos no campo da psicologia do desenvolvimento, receberam críticas 

pelos vieses produzidos por serem pesquisas construídas a partir da perspectiva dos adultos e 

não das próprias crianças. Do mesmo modo, os estudos sobre a velhice, no âmbito da 

                                                           
25 Como já preconizado por Lev Vygotsky. Citado por Maria Claudia Lopes de Oliveira e Ana Flávia Madureira 

a partir do livro “A Formação Social da Mente” da Editora Martins Fontes, 1929. 
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psicologia, podem receber essa crítica de que são produzidos na perspectiva dos adultos 

jovens acerca do que é a velhice. 

Pensando em situações como essas Morin (2008) ressalta a necessidade de que toda 

ciência se questione sobre suas estruturas ideológicas e seu enraizamento sociocultural, para 

compreender “como e em que condições culturais as ideias se agrupam, se encadeiam, se 

ajustam, constituem sistemas que se auto-regulam, se autodefendem, se automutiplicam, se 

autopropagam” (p. 26). 

O enfoque dos estudos acerca da velhice, na Psicologia do Desenvolvimento, tem sido, 

em geral, sobre as mudanças quantitativas no desenvolvimento, como, por exemplo, a 

diminuição da motricidade ou a diminuição e às vezes perda das funções cognitivas. O 

objetivo parece ser o de encontrar as mudanças que são comuns entre as pessoas que 

envelheceram, contudo, o enfoque nas mudanças quantitativas acaba por colocar as mudanças 

na velhice como piores, mesmo que seja possível dizer que perdas e declínios biológico, 

cognitivo e social podem existir em todas as “etapas” da vida por diferentes circunstâncias, 

inclusive porque o envelhecimento não é um processo que começa na velhice, mas desde a 

gestação. 

Assim, a velhice é retratada apenas como declínio físico, cognitivo e social ou mesmo 

quando é colocada a ideia de velhice ativa e bem-sucedida, observa-se que as mudanças 

quantitativas da velhice são enfocadas em comparação com um ideal de juventude e um 

modelo de adulto jovem pleno de suas capacidades físicas, cognitivas e sociais, de modo que 

a velhice é representada como o momento no qual há um declínio de tudo que a pessoa foi 

quando adulta jovem, como se retornasse à infância.  

Velhas e velhos estão inseridos em uma sociedade que discrimina quem vivencia a 

velhice e envelhece. Essa discriminação acaba sendo internalizada pelas pessoas, levando-as 

constantemente a uma atitude de negação, buscando parecerem mais jovens para serem 

aceitas e acolhidas, obscurecendo suas características, seus atributos e sua identidade (LINS 

DE BARROS, 2006c).   

Para Minayo e Coimbra Jr. (2002) a positivação da identidade de velhas e velhos 

significa duas coisas: reconhecer o que há de importante e específico nessa etapa da vida; e 

compreender, do ponto de vista desse grupo social, os sofrimentos, as doenças e as limitações 

com toda a carga pessoal e familiar que tais situações acarretam. Os autores sinalizam que é 

preciso cuidado para nunca tratar tais acontecimentos dolorosos e tristes como sinônimos de 

velhice. Dessa forma, estudar a velhice implica ouvir as pessoas que vivenciam esse momento 

da vida, pois são elas que podem apontar como caracterizar essa vivência.  
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Em uma perspectiva sociocultural construtivista a relação das pessoas com o mundo é 

compreendida como mediada semioticamente por sistemas simbólicos, de modo que “estudar 

o desenvolvimento humano implica uma espécie de “mergulho” no universo simbólico em 

que os sujeitos concretos estão inseridos” (MADUREIRA; BRANCO, 2008, p. 105-106). 

A Psicologia Cultural Semiótica vem propondo alternativas para pensar o 

desenvolvimento humano para além de algo linear, encadeado por estágios que se sucedem de 

modo evolutivo e universal a despeito do contexto sociocultural, para algo que considere o 

curso da vida em sua dinamicidade no contexto de mudanças socioculturais. Essa perspectiva 

aponta a interdependência entre organismo e ambiente; a cultura como parte do sistema 

psicológico da pessoa e o protagonismo humano que, através de um processo de significação 

da própria experiência no mundo, recria de modo pessoal a sua realidade cultural 

(VALSINER, 2012); focaliza nas mudanças qualitativas do desenvolvimento; adota o estudo 

de caso único como a possibilidade de compreensão do curso da vida (ZITTOUN et al., 

2013). 

Segundo Madureira e Branco (2008) nessa perspectiva teórica o indivíduo não é 

considerado como independente do contexto sociocultural em que se encontra inserido – 

noção clássica de liberdade –, mas também não é mero reflexo desse contexto – visão 

determinista – pelo contrário, o indivíduo mantém uma relação de relativa autonomia com ele. 

Assim, essa ênfase no papel ativo, consciente e intencional do sujeito psicológico se relaciona 

com uma concepção dinâmica de cultura, pois se assim não fosse como explicar as 

transformações nos contextos socioculturais? 

Para Valsiner (2012) experienciamos o mundo e o significamos por meio de signos26, 

que “são fabricados por mentes e mentes operam por meio de signos. Consequentemente, 

signos são instrumentos cultivados para nossas relações interiores, mediante a ligação com os 

objetos no ambiente externo” (p. 39).  

Nesta abordagem teórica é enfatizada a natureza dinâmica e processual do 

funcionamento da cultura dentro de sistemas psicológicos humanos, sejam intrapessoais 

(sentir, pensar e agir) ou interpessoais – a conduta em relação aos outros. Consequentemente, 

a cultura é tratada como parte do sistema psicológico da pessoa, pois pela apresentação da 

experiência27 passada por meio de signos, criamos o próximo momento da nossa existência. É 

                                                           
26 “Um signo [...] é um objeto que está para a mente (ou aos olhos) de alguém em lugar de outra coisa” (PIERCE, 

1873/1986 apud VALSINER, 2012, p. 39). “Signos são fabricados por mentes e mentes operam por meio de 

signos. Consequentemente, signos são instrumentos cultivados para nossas relações interiores, mediante a 

ligação com os objetos no ambiente externo” (VALSINER, 2012, p. 39). 
27 Nós experienciamos o mundo, e o significamos por meio de signos (VALSINER, 2007). 
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por meio do processo de significação de nossa experiência no mundo que nós recriamos de 

modo pessoal a nossa realidade cultural (VALSINER, 2012). 

O desenvolvimento, nessa perspectiva, seja biológico, psicológico, social, é 

considerado como um sistema aberto no qual a novidade está constantemente em processo de 

ser criada, pois no processo de internalização cultural todas as pessoas estão transformando 

ativamente as mensagens culturais que recebem (VALSINER, 2012), ao invés de serem meras 

receptoras passivas dessas mensagens. Assim, mesmo que as mensagens recebidas possam ser 

semelhantes para diferentes pessoas, o modo através do qual essas mensagens serão 

transformadas e reconstruídas será feito de modo único por cada pessoa. 

Logo, “O processo dual de internalização e externalização garante a falta de 

isomorfismo entre as culturas coletiva e pessoal, tornando cada indivíduo, desse modo, uma 

pessoa única, ainda que apoiado sobre o mesmo background geral da cultura coletiva” 

(VALSINER, 2012, p. 56). Ou seja, a pessoa e o mundo social estão inclusivamente 

separadas e constituem-se mutuamente. Essa perspectiva está atrelada à noção de que a 

cultura pertence à relação da pessoa com o ambiente e, consequentemente, a cultura passa a 

ser exemplificada a partir de diferentes processos pelos quais as pessoas se relacionam com o 

mundo. 

Os significados pessoais subjetivamente construídos são denominados por Valsiner 

(2012) de cultura pessoal: interdependem do domínio dos processos comunicativos 

interpessoais mediados por signos, que em sua multiplicidade, são definidos como cultura 

coletiva. Assim, a cultura pessoal e a cultura coletiva são construídas nos contextos das 

interações sociais de modo contínuo e dialético. A pessoa reconstrói os significados da cultura 

e neste processo cria versões pessoais que chegam a superar ou não os limites e padrões 

socioculturais, de modo que se direciona e age no mundo mais de acordo com as suas crenças 

e objetivos do que segundo a cultura coletiva em que está inserida (VALSINER, 2007). 

A questão central da psicologia sociocultural, de acordo com Zittoun (2012), é, 

portanto, responder pela vida dos humanos como fabricantes de sentido, de modo que, 

primeiramente, é preciso definir as especificidades socioculturais para o estudo do curso de 

vida que é: uma abordagem aberta tanto à multilinearidade do desenvolvimento quanto para a 

centralidade do processo de construção de significado humano em seus mundos culturais. 

Essa abertura à multilinearidade do desenvolvimento se articula bem aos estudos da 

sociologia e antropologia do envelhecimento em uma perspectiva feminista, pois permite 

focalizar também as diferenças sócio-históricas-culturais além das questões psicológicas de 

cada pessoa que está em processo de desenvolvimento. 
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E como as pessoas são constituídas segundo várias facetas identitárias, constituídas 

pelos seus modos de ser no mundo enquanto mulheres e homens, de determinada idade, classe 

social ou etnia, pode-se perceber como estudar a velhice pela ótica do significado pessoal 

contribui para o campo de estudo do envelhecimento e da velhice, pois considera o 

desenvolvimento um sistema aberto. Com o que a velhice ganha outro status: os(as) 

velhos(as) continuam em desenvolvimento e a velhice não é o cessar da construção de 

novidade, uma vez que este processo de transformação e reconstrução das mensagens 

culturais é uma constante na relação do sujeito com sua cultura. 

Além disso, traz elementos para a compreensão de como a cultura está presente no 

sentir, pensar e agir da pessoa idosa, de que forma o velho e a velha, através do seu processo 

de reconstrução dos significados da cultura acerca do que é a velhice e de como deve ser 

um(a) velho(a), criam suas versões pessoais a ponto de superar ou não os limites 

socioculturais; mais precisamente, a pessoa idosa no seu modo de viver a velhice se guia 

pelos seus significados pessoais ou pela cultura, ou por ambos? 

A participação social, mediante marcadores sociais como sexo/gênero, classe, 

etnia/raça, idade/geração fornece informações para o sistema psicológico da pessoa idosa, 

dentro da qual a cultura está situada de modo que cada velho(a) vai pensar, sentir e agir de 

acordo com seus sistemas de significados pessoais e coletivos do que venha a ser uma pessoa 

velha. 
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5. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

5.1. Pergunta de investigação  

 

Quais os significados de velhice para mulheres a partir dos 60 anos na cidade de 

Salvador? 

 

5.2. Objetivo geral 

 

Evidenciar e analisar quais os significados de velhice para mulheres idosas na Cidade 

de Salvador. 

 

5.3. Objetivos específicos 

 

1) Descrever a condição socioeconômica de cada mulher em articulação com sua 

significação de velhice. 

2) Discutir as semelhanças entre as participantes no que diz respeito à emergência de 

significados de velhice. 

3) Evidenciar as expectativas sociais para a vivência do envelhecimento e da velhice 

presentes nas narrativas das participantes. 

4) Discutir a percepção das participantes do envelhecimento das mulheres em 

contraponto com o envelhecimento dos homens. 
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6. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

6.1. Método 

 

Diante do panorama teórico já apresentado a presente pesquisa se caracteriza como um 

estudo qualitativo, por compreender que “[...] a pesquisa qualitativa tem como característica o 

questionamento da distância e do descompromisso político do pesquisador com os fenômenos 

estudados” (BARCINSCKI, 2014, p. 282). Essa característica da pesquisa qualitativa descrita 

pela autora se coaduna com as questões do fazer ciência, abordadas na sessão de delimitação 

do problema. 

A natureza dessa pesquisa qualitativa será do tipo exploratório e descritivo, pois se 

ajusta melhor aos meus objetivos de pesquisa. Para Deslauriers e Kérisit (2008) a pesquisa 

qualitativa pode ter diversas finalidades, dentre elas a de natureza descritiva, colocar a questão 

dos mecanismos e dos atores: do “como” e “o que” dos fenômenos, sendo utilizada para 

descrever uma situação social circunscrita. A de natureza exploratória permite à pesquisadora 

familiarizar-se com as pessoas e suas preocupações, sendo utilizada para explorar 

determinadas questões. Assim, a situação social descrita nessa dissertação são as vivências e 

sentimentos de mulheres idosas na cidade de Salvador em relação à sua condição etária atual e 

a questão que foi explorada foram os significados de velhice construídos por elas. 

A compreensão da ciência positivista, discutida anteriormente, é a de que existe uma 

verdade que pode ser descoberta através da coleta de dados que estão disponíveis em dado 

contexto onde o fenômeno se apresenta. Nessa forma de abordagem dos dados segundo 

Barcinscki (2014) as pessoas são transformadas em informantes de pesquisa, enquanto que os 

contextos nos quais elas constroem suas vidas e seus significados são coisificados “dotados de 

um caráter estático que definitivamente não lhes é intrínseco. O campo como realidade a ser 

apreendida é imediatamente desprovido de seu dinamismo. Em outras palavras, tomamos o 

retrato que tiramos da realidade como a realidade em si” (p. 281). 

Nesse sentido, Toomela (2010) aponta que não faz sentido falar em dados que estão 

disponíveis em algum lugar para serem coletados, mas sim em dados que são construídos. 

Essa perspectiva de construção dos dados é a que adoto neste trabalho. Diante disso, as 

técnicas escolhidas para a construção dos dados nessa pesquisa foram a entrevista 

semiestruturada e a entrevista narrativa. 

A entrevista semiestruturada, caracterizada basicamente pelo esquema pergunta e 

resposta, de acordo com Boni e Quaresma (2005), combina perguntas abertas e fechadas, 
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previamente definidas, para que o informante discorra sobre o tema, em um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal. Nesse tipo de entrevista quem entrevista dirige no 

momento oportuno a discussão para o assunto que interessa, fazendo perguntas adicionais 

para elucidar aspectos de interesse da pesquisa. Esse tipo de entrevista foi escolhido para 

delimitar as informações mais relevantes para o estudo com objetivo de caracterização das 

participantes e seu contexto sociodemográfico. 

A entrevista narrativa foi escolhida por se aproximar da perspectiva teórica 

metodológica do trabalho discutidas anteriormente, pois a entrevista narrativa é sensível a 

dois elementos, segundo Jovchelovitch e Bauer (2012): a linguagem não é neutra assim como 

o meio de troca, mas constitui uma cosmovisão particular e a avaliação da diferença de 

perspectivas, que podem estar entre o(a) entrevistador(a) e o(a) entrevistado(a) e entre os(as) 

diferentes participantes da pesquisa, é central à técnica. 

De acordo com Jovchelovitch e Bauer (2012) a ideia básica da entrevista narrativa é 

reconstruir acontecimentos sociais a partir da perspectiva dos informantes, além disso, é 

considerada uma forma de entrevista não estruturada, em profundidade e uma tentativa de 

substituir o esquema pergunta-resposta por um esquema de narração, por considerar que neste 

primeiro esquema o(a) entrevistador(a) impõe estruturas em três sentidos: na seleção dos 

temas e tópicos; no ordenamento das perguntas e na verbalização das perguntas com sua 

própria linguagem (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2012). 

O objetivo, portanto, dessa mudança de esquema é que a perspectiva do(a) 

entrevistado(a) se revele melhor nas histórias onde ele(a) está usando sua própria linguagem 

espontânea na construção narrativa de acontecimentos. Contudo, isso não quer dizer que a 

narração não possui estrutura, pois a narrativa segue um esquema gerador28 com três 

características: textura detalhada, que é a necessidade de dar informações detalhadas da 

transição entre um acontecimento ou outro; fixação da relevância no qual o(a) contador(a) 

narra os aspectos que considera relevantes de acordo com sua perspectiva de mundo; e 

fechamento da Gestalt, um acontecimento central mencionado na narrativa tem de ser contado 

em sua totalidade, com começo, meio e fim. 

Dessa forma, através da narrativa as pessoas lembram o que aconteceu, “colocam a 

experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a 

cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social. As comunidades, grupos 

                                                           
28 A narração é eliciada na base de provocações específicas e, uma vez que o entrevistado tenha iniciado “o 

contar a história, este irá sustentar o fluxo da narração fundamentando-se em regras tácitas subjacentes” 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2012, p. 94).   
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sociais e subculturas contam histórias com palavras e sentidos que são específicos à sua 

experiência e ao seu modo de vida. O léxico do grupo social constitui sua perspectiva de 

mundo, e assume-se que as narrativas preservam perspectivas particulares de uma forma mais 

autêntica” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2012, p. 91).  

O ato de narrar se constitui como a habilidade de contar histórias e dar sentido às 

experiências passadas, presentes e futuras em relação aos contextos sociais, culturais e 

históricos particulares. Na qual se fazem presentes a memória, as ideias, os sentimentos, as 

crenças e a subjetividade de um sujeito, sempre em interação com a opinião das outras 

pessoas e de expectativas presentes na cultura na qual está imerso (BRUNER, 2002).  

Dessa forma, a narrativa fornece ao indivíduo uma identidade – um sentido de 

existência, porque favorece a construção de significados em relação a sua trajetória de vida 

através do tempo e de atuação com propósito no mundo, contribuindo para a construção de 

sua identidade social e cultural (BRUNER, 2002). As pessoas são contadoras de histórias por 

natureza. E essas histórias dão continuidade e coerência à comunicação, pois fornecem acesso 

à identidade e aos elementos da personalidade das pessoas (LIEBLICH; TUVAL-

MASHIACH; ZILBER, 1998).  

Em uma perspectiva cultural, as narrativas de vida são eventos culturais, construídos e 

re-construídos de acordo com os seus contextos de elaboração e com as convenções inerentes 

à cultura e aos grupos culturais, onde o(a) narrador(a) está inserido(a) (BROCKMEIER, 

2001). Apesar dessa especificidade cultural, cada pessoa atribui uma significação pessoal aos 

acontecimentos que perpassam sua vida, ou seja, as narrativas podem se constituir enquanto 

instrumentos culturais para a produção de sentidos, como possibilidade de atribuir significado 

a sua experiência e de transmiti-la culturalmente (BRUNER, 2002). A narrativa pode se 

constituir como ferramenta de pesquisa, pois através desta é possível compreender as 

significações pessoais e culturais de quem narra determinada experiência de vida (BRUNER, 

2002). 

Dessa forma, a narrativa oferece importante contribuição para o estudo da velhice e 

mais especificamente para o meu objeto de estudo: os significados de velhice. Uma vez que 

através da Narrativa, segundo Bruner (2002), as pessoas constroem, reconstroem e de certa 

forma, reinventam o ontem e o amanhã. Pois a memória e a imaginação se fundem no 

processo de troca, até mesmo quando as pessoas criam mundos possíveis na ficção, elas não 

abandonam o familiar dentro do que poderia ser ou poderia ter sido. As histórias de vida 

podem fornecer pistas sobre identidade e realidade histórica das pessoas (LIEBLICH et al., 

1998). 
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O delineamento da pesquisa pode então ser representado na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Contexto do estudo/A entrada em campo 

 

O acesso às participantes do estudo se deu de duas formas: através da indicação de 

pessoas da minha rede de contato e através da minha inserção no Centro de Convivência do 

Serviço Social do Comércio (SESC) realizada por meio de visitas ao local, após autorização 

prévia da instituição para abordagem direta às mulheres idosas que frequentam a instituição. 

Dessa forma, a construção das narrativas foi realizada em dois contextos distintos na cidade 

do Salvador/BA: na residência das participantes, mediante convite e agendamento prévio, e 

no Centro de Convivência do Serviço Social do Comércio (SESC), através de convite e 

realização da entrevista no mesmo momento e local. 

Minha inserção no campo de pesquisa se deu, primeiramente, com a realização de uma 

entrevista pré-teste do temário e do questionário sociodemográfico, com intuito de aperfeiçoar 

os instrumentos de pesquisa. As entrevistas foram realizadas de maio a outubro de 2014. 

Inicialmente me propus a entrevistar mulheres mediante a indicação de pessoas de minha rede 

de contato, contudo, durante meu estágio de tirocínio do Mestrado, fui convidada pela 

professora responsável pela disciplina para participar de uma palestra que ela daria no Centro 

de Convivência do Serviço Social do Comércio (SESC) de Salvador.  

Pesquisa 
Qualitativa

Entrevista 

Semi-estruturada

Entrevista 

Narrativa

Descritiva Exploratória

Figura 2 - Delineamento metodológico geral 
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Assim, foi através deste evento que eu estabeleci contato com funcionária da 

coordenação das atividades do Centro de Convivência e solicitei autorização para visitar o 

espaço para poder ter acesso às mulheres que o frequentam e realizam as atividades da 

instituição com objetivo de convidá-las para participarem da pesquisa. De modo que as 

entrevistas foram realizadas, concomitantemente, em ambos os contextos, após a aceitação 

das mulheres em participar do estudo.  

Entretanto, foi realizado previamente contato telefônico com cada mulher indicada por 

minha rede de contato para o convite à participação na pesquisa, sendo a entrevista realizada 

posteriormente, mediante o agendamento de encontro em local indicado pela participante. No 

caso das participantes do Centro de Convivência, eu me dirigia à instituição, em geral no 

turno da manhã e nos intervalos entre uma atividade (física ou de dança) e outra eu convidava 

as mulheres para participarem individualmente da pesquisa naquele momento. 

 

6.3. Participantes do estudo 

 

O estabelecimento dos critérios de escolha das participantes talvez tenha sido a maior 

dificuldade no início deste estudo, porque havia a crítica em considerar a velhice apenas pela 

ótica da idade29, mas os estudos a que tive acesso não propuseram alternativas ao recorte de 

idade. Considerando que o tempo foi culturalmente organizado em nossa sociedade, dividindo 

o curso de vida em etapas, toda a organização social é feita baseada na idade tanto do ponto 

de vista legal quanto do ponto de vista da vivência de cada pessoa. Dessa forma, os anos são 

contabilizados atrelando a esses direitos e deveres, papéis sociais, expectativas quanto ao 

comportamento das pessoas e aos modos de ser e estar no mundo. Sendo assim, a idade 

embora não seja o único aspecto que delimite a experiência de envelhecer e ficar velha, é um 

importante elemento de subjetivação em nossa sociedade, de modo que nesse estudo foi 

considerado um critério de escolhas das participantes, sem perder de vista sua limitação do 

ponto de vista da vivência e delimitação da velhice como construção social, um fenômeno 

biopsicossocial. 

Foram entrevistadas 24 mulheres entre 60 e 95 anos. Os critérios de seleção das 

participantes para a inclusão no estudo foram: ser mulher com idade a partir de 60 anos30; 

                                                           
29 Como pode ser vista na sessão de delimitação do objeto de pesquisa. 
30 A Política Nacional do Idoso (lei 8.842/94, BRASIL, 1994), o Estatuto do Idoso (lei 10741/2003, BRASIL, 

2003), o IBGE e a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1989) consideram uma pessoa idosa pessoas com 

idade igual ou superior a 60 anos de idade. Sendo que a OMS define essa idade para países em desenvolvimento, 

enquanto que nos países desenvolvidos o critério é de pessoas a partir de 65 anos de idade. 
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estar na cidade de Salvador, seja residente ou apenas de passagem; aceitar participar do 

estudo; consentir na gravação das entrevistas. Ao longo das entrevistas foi dada atenção à 

condição etária das participantes e à questão da renda, na tentativa de incluir mulheres com 

diferentes idades e rendas.  

A quantidade de mulheres que foram entrevistadas foi condicionada à indicação de 

pessoas da minha rede de contato e às que tive acesso no Centro de Convivência do SESC31. 

A quantidade de entrevistas ficou, portanto, condicionada ao acesso e indicação de 

participantes em um dado espaço de tempo definido para a construção dos dados (maio a 

outubro de 2014). 

 

6.4. Instrumentos e técnicas para construção dos dados  

 

Para realização dos objetivos deste estudo, planejou-se a utilização de duas técnicas de 

entrevista, de modo que para cada uma delas foi elaborado um instrumento para a construção 

dos dados. Para a entrevista semiestruturada foi elaborado o questionário sociodemográfico32 

com intuito de caracterização do perfil socioeconômico das participantes e para a entrevista 

narrativa foi elaborado um temário33 com os principais aspectos a serem abordados na 

entrevista narrativa com intuito de responder à questão proposta nesse estudo.  

A elaboração desses instrumentos se fundamentou na compreensão de que é preciso 

considerar a complexidade e a multidimensionalidade de fenômenos como o envelhecimento 

e a velhice, de que não é apenas a dimensão biológica que delimita a experiência ao longo da 

vida e na velhice, é preciso considerar os aspectos sociais, psicológicos, etc. e suas relações. 

O questionário sociodemográfico foi composto de 27 questões, abertas em sua maioria 

e objetivas em sua minoria, com objetivo de compreender os marcadores sociais, as condições 

socioeconômicas, a composição familiar, a percepção de suporte religioso/espiritual, a 

percepção de saúde e assistência à saúde das participantes e em que medida elas gerenciam 

suas vidas, realizam suas atividades diárias, seja no âmbito doméstico ou social. Essas 

dimensões foram escolhidas e contempladas nesse estudo, conforme as questões teóricas 

discutidas anteriormente e por se tratarem de aspectos que são abordados nos estudos acerca 

da velhice como, por exemplo, o de Camarano e Pasinato (2004).  

                                                           
31 Todas as participantes do SESC foram entrevistadas individualmente nos intervalos das aulas de ginástica e de 

dança. 
32 Ver anexo 2. 
33 Ver anexo 3. A opção de utilizar o termo de consentimento livre e esclarecido nesse trabalho deriva 

exclusivamente de manter a possibilidade de publicação nos periódicos na área da psicologia, pois alguns destes 

exigem o anexar os termos no envio de propostas de artigo. 
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Além disso, velhas e velhos são representados socialmente e em muitas pesquisas 

“científicas” como doentes e dependentes e sempre exigidas(os) a adotarem um estilo de vida 

que favoreça um envelhecimento saudável e bem-sucedido. Dessa forma, o questionário 

sociodemográfico objetivou também identificar em que medida essa imagem social da velhice 

corresponde ao que é vivenciado pelas participantes e compreender as especificidades das 

experiências das mulheres a partir dos 60 anos não como um grupo homogêneo, mas como 

um grupo que se diferencia em relação a idade, a classe social, a etnia, a origem geográfica, 

etc. Essas questões permitiram compreender em alguma medida a situação social de cada 

participante, fornecendo o contexto da vivência pessoal no qual emergem seus significados da 

velhice. 

O temário que deu suporte à entrevista foi composto de uma questão disparadora da 

narrativa e oito temas com questões para incentivar a produção narrativa caso fosse 

necessário. Vale ressaltar que a entrevista narrativa se iniciou com a pergunta disparadora 

“Como você se vê hoje?”, os demais temas só foram colocados caso as participantes: não 

mencionassem; e mencionassem sem aprofundar. Para isso não houve nenhuma ordem, a não 

ser a estabelecida pelas próprias participantes, de modo que houve algumas participantes que 

produziram narrativas, durante a aplicação do questionário sociodemográfico, abarcando 

temas do temário, o que já excluiu a necessidade de estimular a narrativa do mesmo tema no 

momento da entrevista narrativa, o que não foi impedimento para que a própria participante 

retomasse o tema. 

O objetivo da entrevista narrativa não foi realizar uma entrevista de perguntas e 

respostas, como foi o objetivo do questionário sociodemográfico, mas de utilizar o temário 

como ponto de partida para possíveis questões acerca dos temas, com o intuito de incentivar a 

continuidade da produção narrativa. Contudo, esse incentivo se deu de modo contextualizado 

à narrativa e linguagem de cada participante, as questões foram elaboradas, portanto, de forma 

específica para cada participante a depender do modo através dos quais elas utilizaram os 

temas em sua produção narrativa. A tentativa com esse instrumento e estratégia de pesquisa 

foi facilitar a emergência da narrativa acerca de sentimentos, pensamentos e ações 

relacionadas à velhice e à produção de significados. 

Primeiramente foi realizado um pré-teste desses instrumentos com o objetivo de 

avaliar sua capacidade de facilitar a emergência das informações de interesse da pesquisa. O 

planejamento foi iniciar a abordagem com a participante através da apresentação da proposta 

da pesquisa, na sequência a realização da entrevista narrativa e no final a entrevista 

semiestruturada com a aplicação do questionário sociodemográfico, tendo em vista que dessa 
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forma, poderia ser possível na própria entrevista aparecer informações que contemplariam 

aspectos do questionário sociodemográfico. 

O pré-teste foi realizado com Helena de 95 anos34, devido à relevância de sua 

entrevista e a dificuldade de encontrar participantes dessa idade; seus dados foram incluídos 

neste trabalho apesar de terem sido construídos em uma etapa de teste. Essa etapa foi muito 

importante para o andamento subsequente da pesquisa, porque permitiu avaliar em campo a 

eficiência dos instrumentos de pesquisa planejados e a eficácia das estratégias de pesquisa 

adotadas. Algumas mudanças adviriam desse pré-teste, dentre elas a principal se refere à 

ordem de utilização dos instrumentos de pesquisa, que não funcionou conforme foi planejado, 

porque começar a interação com a participante, após explicitação dos objetivos da pesquisa, 

através da entrevista narrativa não favoreceu o engajamento da participante na produção 

narrativa, mesmo através de outras questões estimuladoras além da questão disparadora. 

Essa estratégia não funcionou devido à forma como foi planejada. Isso ficou 

evidenciado no momento da aplicação do questionário sociodemográfico, após a entrevista 

narrativa, momento no qual a participante se engajou muito mais a ponto de abordar aspectos 

de sua vida que no momento da entrevista não narrou. O que pareceu é que falar dessas 

questões relacionadas ao envelhecimento e à velhice não é tão comum e nem muito fácil abrir 

a vida, o que sente e o que pensa para alguém estranha como eu (pesquisadora) sem um 

aquecimento prévio em questões menos tocantes, pelo menos aparentemente. 

O que essa experiência mostrou para o andamento da pesquisa, pelo menos na forma 

como percebi o ocorrido, foi que eu era uma pessoa estranha, mesmo sendo indicada por uma 

pessoa do convívio da participante, estratégia essa que imaginei favorecer uma menor 

estranheza e uma maior aproximação. De modo que, ser indicada por alguém não é o 

suficiente para dirimir o fato de que sou uma estranha para a participante. Além disso, era 

necessário incluir um momento de aquecimento e aproximação com a participante antes de 

entrar diretamente na temática do estudo. 

Assim, a estratégia de abordagem das participantes e a ordem de utilização dos 

instrumentos mudaram. Nas entrevistas subsequentes foi realizada, após explicitação das 

informações acerca da pesquisa e seu objetivo, a aplicação do questionário sociodemográfico 

e na sequência a entrevista narrativa com o suporte do temário. Esse formato favoreceu 

estabelecer um rapport35 com as participantes antes de entrar nas questões específicas do 

                                                           
34 Será apresentada de maneira mais completa na análise dos dados. 
35 É uma palavra de origem francesa que significa “relação”. Representa gerar empatia, ou seja, uma relação de 

confiança e harmonia dentro de um processo de comunicação no qual a pessoa fica mais aberta e receptiva para 
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presente estudo, de forma que na própria aplicação do questionário a maioria das participantes 

elaboraram algumas narrativas relacionadas ao processo de envelhecimento, favorecendo no 

momento da entrevista a abordagem dessas questões. 

Além dessa mudança, outras se sucederam. No questionário sociodemográfico foram 

inseridas as questões quanto a ter ou não bisnetos(as) e o sexo desses(as). Já o temário foi 

sendo ajustado a cada entrevista, para torna-lo mais capaz de favorecer a produção narrativa. 

De modo que apenas após a décima entrevista que o temário chegou à versão final aqui 

anexada. Basicamente as alterações se referiram ao modo de abordar as questões 

estimuladoras da produção narrativa, exceto a questão “quando percebeu que estava 

envelhecendo?” que foi inserida após a nona entrevista e que se mostrou estratégica para o 

entendimento da vivência e produção de significados das participantes. 

Na elaboração do temário, assim como durante as entrevistas, um cuidado foi para não 

incluir questões que afirmassem ou induzissem que a pesquisadora estaria definindo as 

participantes etariamente como velhas, principalmente porque esta é uma questão delicada, 

uma vez que na sociedade contemporânea na qual a juventude é um valor maior, mulheres e 

homens não se consideram idosas(os) simplesmente porque adentraram aos 60 anos. Desse 

modo, as questões foram elaboradas de forma que as próprias participantes expressassem em 

que momento da vida se considerava assim como se velhas ou não. 

 

6.5. Interação com as participantes para a construção dos dados 

 

Na abordagem às mulheres, para convidar para a participação na pesquisa, tanto ao 

telefone, quanto pessoalmente, eu me apresentava: no caso das que me haviam sido indicadas, 

eu dizia quem havia me passado o contato e em seguida apresentava o motivo da minha 

ligação, que era convidar para participar de minha pesquisa que tinha como interesse mais 

geral compreender as narrativas de mulheres, de diferentes idades, acerca do seu processo de 

envelhecimento. 

Após confirmação do interesse era marcado o encontro face a face. No caso das visitas 

ao SESC, a participante era convidada a um local, mais reservado, definido pela instituição, 

para realização da entrevista. Nesse momento, o termo de consentimento informado36 foi 

                                                                                                                                                                                     
interagir, trocar e receber informações (extraído: http://www.ibccoaching.com.br/tudo-sobre-coaching/coaching-

e-psicologia/o-que-e-rapport/). 
36 Com objetivo de expor de maneira sistematizada os objetivos da pesquisa, os procedimentos adotados para 

coleta dos dados, os cuidados da pesquisadora com as informações coletadas e suas implicações para as 

participantes, além de formalizar o consentimento de participação na pesquisa. Ver anexo 1. 
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apresentado em duas vias para todas as participantes, sendo uma entregue à participante e a 

outra arquivada por mim como documento de pesquisa. De modo que elas foram informadas a 

respeito dos objetivos, justificativa e procedimentos do trabalho, bem como lhes foi garantida 

a condição de confidencialidade e liberdade para, a qualquer momento, abandonar a 

participação na pesquisa. Eu me coloquei à disposição para esclarecimentos a qualquer tempo 

em que surgissem dúvidas.  

Como anteriormente mencionado, alguns cuidados foram tomados no transcorrer da 

pesquisa durante o contato com as participantes. Na condução da entrevista narrativa o 

incentivo à produção narrativa se deu através de palavras utilizadas pelas próprias 

participantes, pois nesse tipo de estratégia é importante evitar “impor qualquer forma de 

linguagem não empregada pelo informante durante a entrevista” (JOVCHELOVITCH; 

BAUER, 2012, p. 96). Além disso, outro cuidado foi de respeitar o limite colocado por cada 

participante; várias delas mencionaram sofrimentos e acontecimentos que não quiseram 

relatar ou que uma vez relatados deveriam ser retirados da pesquisa. Todas as solicitações 

nesse sentido foram atendidas. 

A aplicação do questionário sociodemográfico e as entrevistas narrativas foram áudio-

gravadas e, posteriormente, transcritas, mediante o consentimento das participantes. Ao longo 

de todo processo de interação com as participantes mantive uma postura de abertura, de 

acolhimento e sem julgamentos o que me possibilitou uma formação de vínculo necessária 

para o andamento de cada entrevista.  

Enquanto pesquisadora, fui recebida por todas as participantes com carinho, embora 

eu fosse uma pessoa desconhecida e à medida que a interação desenrolava elas se revelavam 

com confiança e generosidade a ponto de falarem sobre histórias passadas e atuais, 

sofrimentos, angústias, alegrias, vivências, expectativas. Em diversos momentos me 

emocionei ou ri com elas. Percebia em cada momento de interação que se dava um encontro 

intergeracional e para mim ficou evidente a importância da interlocução entre diferentes 

gerações. O aprendizado que tive nessa interação não foi apenas acadêmico, mas pessoal. As 

participantes desse estudo me mostraram cada uma a seu modo, que envelhecer faz parte da 

vida, de quem somos enquanto seres vivos. 

No transcorrer da pesquisa, no contato com as participantes, surgiram muitas dúvidas 

quanto ao tratamento dos dados, assim como em relação ao entendimento das significações da 

velhice. Isso se dava pelo fato da heterogeneidade na vivência e significação da velhice que 

emergia a despeito de qualquer relação direta com a idade, seja porque algumas velhas mais 
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jovens apontavam não poder fazer planos para o futuro pela proximidade da morte ou porque 

algumas velhas mais velhas cultivavam planos e projetos de vida.  

Eram, portanto, muitas formas de lidar com o envelhecimento e a velhice, muitas 

situações sociais distintas que me faziam questionar se seria possível realizar uma análise que 

pudesse dar conta de compreender a heterogeneidade sem homogeneizar e se seria possível 

articular o social com o subjetivo, uma vez que nessa pesquisa um dos pressupostos básicos é 

que a subjetividade humana se constrói no social, ou seja, a cultura faz parte do sistema 

psicológico das pessoas e como tal a subjetividade só pode ser compreendida nessa interseção 

com a cultura e o social. 

A partir disso, no transcorrer dessa interação com as participantes a expectativa era 

poder construir um método de análise de narrativa que fosse capaz de entrecruzar a 

construção de significados com o lugar social de cada participante a partir de seu 

pertencimento a uma geração, etnia, classe social, origem geográfica, dentre outros aspectos. 

Contudo, à medida em que realizava as entrevistas percebia a complexidade de estudar a 

velhice por seu caráter biopsicossocial e pela sua multidimensionalidade, percebia a 

fragilidade dos métodos e recursos de pesquisa disponíveis para explicitar a heterogeneidade e 

evitar a homogeneização. 

Dessa forma, ao longo das próprias entrevistas, tomava-se nota de aspectos que 

poderiam nortear as análises ou a que deveria dar atenção nas próximas entrevistas. Esse foi 

um recurso importante porque pode possibilitar o aperfeiçoamento na forma de interlocução 

com as participantes e dos próprios instrumentos de pesquisa, assim como na identificação de 

pistas por onde seguir construindo a análise dos dados. Esse processo não foi fácil, mas a 

confiança no potencial de emergência de caminhos para a pesquisa do contexto de interação 

com as participantes proporcionou elementos para definição da estratégia de análise. 

 

6.6. Estratégias de análise 

 

O objetivo da pesquisa narrativa segundo Josselson (2007) não é predição estatística, 

mas atenção para consequências sugeridas da realidade interpretativa das pessoas que se tem 

estudado em conjunto. De acordo com Jovchelovitch e Bauer (2012) a entrevista narrativa é 

aberta quanto aos procedimentos analíticos. Para Lieblich et al. (1998) “há poucos modelos 

sistemáticos que mapeiem a variedade de métodos para leitura narrativa”. 

As narrativas podem ser lidas e analisadas a partir de duas dimensões: a holística, na 

qual os dados e a história de vida são considerados como um todo (LIEBLICH et al., 1998). E 
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sua aplicação se dá pelo interesse da pesquisadora, que é o desenvolvimento do indivíduo para 

a posição atual; e a categórica na qual os dados e a história de vida são divididos em 

categorias distintas. E sua aplicação se dá quando a pesquisadora está interessada em um 

fenômeno compartilhado por um grupo.  Essas dimensões ainda podem ser divididas de 

acordo com seu conteúdo e forma. 

Assim, as narrativas deste estudo foram lidas e analisadas a partir das dimensões: 1) 

holística, baseada em conteúdo que focaliza no conteúdo apresentado pelo individuo, na qual 

o significado é analisado da parte da narrativa ao contexto da história em sua totalidade; e 2) 

categorial, baseada em conteúdo que focaliza nas partes da narrativa na qual a narradora 

menciona determinado evento que ocorrera em sua vida que diz respeito às categorias 

analíticas do estudo. 

Considerar apenas a análise categorial baseada em conteúdo pode levar à falsa 

impressão de que ao invés de significados o que foi narrado foram representações sociais da 

velhice, contudo, ao integrar com a análise holística de conteúdo notou-se uma construção 

pessoal, ao longo da vida, do que venha ser a velhice, ficando evidente o que Valsiner (2012) 

ressalta: ainda que as mensagens recebidas sejam semelhantes para diferentes pessoas, o 

modo através do qual essas mensagens serão transformadas e reconstruídas, através do 

processo de significação, será feito de forma única por cada pessoa.   

O plano de análise de todas as narrativas seguiu os seguintes passos: 1) transcrição 

literal das entrevistas narrativas; 2) leitura repetidas vezes da entrevista transcrita, com a 

sinalização das partes em que os significados de velhice emergiram na narrativa com intuito 

de encontrar um fio condutor – ou eixo central – de cada narrativa que apontasse para as 

significações de velhice, a partir dos questionamentos: o que ela quer dizer quando diz cada 

coisa? O que é que se revela a cada momento da narrativa? O que se repete em cada trecho 

narrativo quando ela trata da sua vivência atual? Como isso se articula com sua situação 

social?; 3) criação de categorias a partir do agrupamento dos trechos narrativos nos eixos: a) o 

tornar-se velha e a construção da noção de ser velha; b) a imagem de si atual e futura e c) os 

significados pessoais de velhice buscando semelhanças e diferenças entre as mulheres; 4) 

criação de categorias a partir do agrupamento dos trechos narrativos que contrapõem o 

envelhecimento das mulheres com o envelhecimento dos homens; 5) leitura e levantamento 

dos aspectos da vivência social do envelhecimento e da velhice recorrentes nas narrativas das 

participantes. 

Dado o grande volume de dados construídos na interação com as participantes buscou-

se uma estratégia de análise que permitisse evidenciar a heterogeneidade entre as participantes 
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e suas significações da velhice, assim como articular isso com a cultura coletiva e o contexto 

social aos quais as participantes estão inseridas. Para a discussão desses resultados foram 

articulados o aporte teórico da psicologia cultural semiótica e o aporte teórico da sociologia e 

antropologia do envelhecimento feminista. 

Dessa forma, a análise da significação de velhice construída pelas participantes foi 

estruturada da seguinte forma (Tabela 1):  

 

Tabela 1: Tipos de análises realizadas no tratamento dos dados 

Apresentação e discussão dos resultados Tipo de análise 

1) Descrição da condição socioeconômica de cada mulher em 

articulação com sua significação de velhice – considerando a 

ordem e a sequência com as quais as informações foram 

narradas por cada participante37; 

Holística baseada 

em conteúdo 

2) Caracterização sociodemográfica das participantes; Categorial 

3) Discussão do que 

as participantes têm 

em comum entre si 

no que diz respeito: 

a) à emergência de significados de velhice 

considerando três eixos abordados no temário 

da entrevista narrativa: tornar-se velha; a noção 

de ser velha; a imagem de si atual e futura; 

Categorial 

baseada em 

conteúdo 

b) às expectativas sociais para a vivência do 

envelhecimento e da velhice presentes nas 

narrativas das participantes; 

Holística baseada 

em conteúdo 

4) Discussão acerca de como as participantes percebem o 

envelhecimento feminino em contraponto com o envelhecimento 

masculino; 

Categorial 

baseada em 

conteúdo 

5) Apresentação dos aspectos que as participantes destacaram sobre 

a velhice que não tinham sido incluídos no temário. 

Categorial 

baseada em 

conteúdo 

 

  

                                                           
37 Nos casos já mencionados nos quais as participantes iniciaram suas narrativas durante a aplicação do 

questionário sociodemográfico, a ordem e sequência de aparição dos temas foi mantida na análise que foi feita 

de cada uma individualmente. 
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7. SIGNIFICADOS DE VELHICE PARA AS MULHERES IDOSAS NA CIDADE DE 

SALVADOR 

 

Nessa sessão pretende-se primeiro apresentar a situação social de cada participante e 

sua construção de significados acerca da velhice; segundo, caracterizar as participantes do 

ponto de vista sociodemográfico; terceiro, discutir as semelhanças entre as participantes no 

que se refere à significação da velhice e à vivência social do envelhecimento e da velhice; 

quarto, analisar na percepção das participantes como se configura o envelhecimento feminino 

em contraponto com o masculino e por fim, em quinto, serão analisados alguns aspectos 

adicionais trazidos pelas participantes que não foram contemplados no temário. 

 

7.1. “Velhas”?: sua situação social e seus significados de velhice 

 

Nesta sessão pretende-se apresentar a heterogeneidade existente nesse grupo de 

mulheres idosas a partir da situação social e da significação da velhice de cada participante. 

Através de uma análise holística baseada em conteúdo na qual o significado é analisado das 

partes da narrativa ao contexto da história em sua totalidade, buscou-se evidenciar os 

significados de velhice na sequência em que estes emergiram na narrativa de cada mulher, 

contextualizando-os em relação a toda a narrativa. Dessa forma, cada participante será 

apresentada individualmente através de sua situação social e depois a partir de sua narrativa. 

 

7.1.1. Jussara 

 

Tem 60 anos de idade, natural do interior da Bahia, não relatou os motivos pelos quais 

veio residir em Salvador há 48 anos, se autodeclara morena clara, católica, com pós-

doutorado, professora universitária aposentada por uma instituição e docente e consultora em 

outra universidade, divorciada há 16 anos, com dois filhos (um biológico de 30 anos e outro 

de criação, com 22 anos) e três filhas (de consideração, uma de 40 anos, outra de 38 anos e 

outra de 37 anos), tem uma neta de um ano de idade, filha de uma das suas filhas de 

consideração. Reside sozinha em sua casa própria em um bairro nobre da cidade, com renda 

mensal de 33 salários mínimos – fonte, aposentadoria, docência e consultoria. Ela mesma gere 

seu orçamento mensal e dá às filhas de consideração alguma ajuda financeira. 

As atividades domésticas são realizadas por uma empregada, mas ela realiza algumas 

atividades como cozinhar, arrumar casa, cuidar das plantas, dos animais. Possui plano de 
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saúde e percebe a saúde como a possibilidade de fazer projeto de vida. Ao longo de sua 

narrativa Jussara aponta a vivência da velhice através do acesso a um lugar interior, para ela a 

velhice é um momento de se preservar, aquietar e rever a vida o caminho percorrido para 

seguir em busca de concluir a missão de vida. Destaca ainda, a convivência com pessoas 

idosas quando criança e adolescente como referências importantes para uma expectativa de 

futuro de se tornar velha e para uma vivência atual de aceitação desse momento como parte da 

vida. A seguir ilustrarei de modo mais detalhado esses aspectos. 

Na sua narrativa, Jussara relata que conviveu com pessoas idosas quando era criança e 

adolescente “eu tive vizinhos muito idosos que eu adorava, tios, avós também irmãos de 

minha vó e irmãs e irmãos de minha outra vó”. Essa convivência anterior parece ter 

influenciado na expectativa de futuro que tinha para esse momento atual ao desejar ficar 

velha, como ela se refere “[...] eu sempre quis ficar velha, [...] velhice nunca me amedrontou, 

até porque eu convivi muito tempo com minha vó que morreu com 94 anos e eu a amava 

muito né”. Ao refletir acerca dessa velhice que conheceu ela ressalta “tem [...] relaxamento, 

quando eu olho nos idosos que eu conheci, entendeu? Não há pressa, eu diria isso, não há 

pressa”. Como pode ser percebido nessa fala parece que a convivência com pessoas idosas, 

quando criança e adolescente, pode favorecer a construção de significados acerca da velhice 

muito antes da participante chegar a esse momento da vida. Essa questão pode ser percebida 

também quando ela relata 

[...] a presença da quietude da minha vó, da serenidade da minha vó, da 

doçura da minha vó que é mãe da minha mãe, uma coisa positiva, um alvo 

positivo de alcançar e a minha outra vó também que eu amei a mãe de meu 

pai, que eu via de vez em quando [...], mas assim era uma mulher ativa 

nunca teve auxiliar doméstico né, sempre foi uma pessoa muito lutadora, 

então também era uma mulher prática que eu queria alcançar, então, eu 

sempre me vi, assim três coisas pra mim eram importantes na vida: ser mãe, 

escrever e ficar velha né, então assim fazia parte dos meus, e eu fiquei (riso) 

e chegou, talvez por isso também eu aceite com naturalidade não pintar 

cabelo, que eu acho, desculpe quem pinta, mas eu acho a coisa mais fake do 

mundo, [...] eu acho artificial entendeu? Porque eu acho uma bem 

aventurança tão grande deixar que o tempo registre suas marcas na vida [...] 

é isso. 
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Nesse relato Jussara faz essa ligação entre sua convivência com pessoas idosas e sua 

expectativa em chegar à velhice. Assim ela se vê atualmente privilegiada “por estar viva e 

pelo acervo de experiências” que ela possui, ressaltando ainda que 

 

[...] se hoje eu não pudesse mais viajar pra país nenhum e não pudesse 

comprar mais nada e tivesse que ficar em casa o tempo todo hoje eu posso, 

porque é como se eu tivesse uma casa interior, na qual eu posso passear [...]. 

Então isso pra mim é uma bênção profunda de Deus, primeiro porque eu 

gosto da minha casa interior e segundo porque eu gosto da minha casa 

exterior, então eu construí um lugar de muita paz. 

 

Como pode ser percebido esse lugar interior aparece na sua compreensão do que é a 

velhice:  

[...] eu vejo a velhice como um momento em que é necessário conferir um 

ninho, garantir um ninho de acolhimento sabe, até pra que a própria pessoa, 

o próprio velho, a velha, cada um deles tenha condição de entrar em contato 

com o seu algodão interior sabe, com seu umbigo na verdade, fazer o 

caminho de volta né e eu acho que não deve ser uma coisa de se expor né, é 

acho que deve ser de preservar, eu vejo o idoso hoje tão maltratado sabe, tão 

imposto o ritmo do horário das crianças, o horário dos adolescentes, o ruído, 

sabe, o ritmo ou então uma coisa meio artificial, tem de tá na terceira idade, 

tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, isso é mentira, tudo bem que o mundo 

é outro mas cada pessoa vai sabendo o seu momento de se alfabetizar ou de 

si desalfabetizar, entendeu. 

 

Além disso, nessa fala ela percebe a pessoa idosa atualmente como maltratada e 

desrespeitada em seu ritmo individual, quando ela se refere ao futuro e aquilo que espera ela 

deixa clara sua expectativa: 

 

[...] esse desrespeito ao ritmo individual isso me dói, eu não quero isso pra 

mim, eu quero manter o meu ritmo de me alfabetizar de alguma coisa que 

sou, eu própria e de coisas minhas que eu ainda preciso me alfabetizar mais, 

ou de outras línguas, de outros canais, signos e sinais e me desalfabetizar 

desse universo muito artificial, meio luminoso [...] artificialmente luminoso, 

meio shopping, que tem, sabe. 
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Ela ressalta, também, a situação de desamparo social de alguns velhos e destaca ainda 

que a depender da condição socioeconômica a vivência da velhice pode mudar “[...] eu vejo a 

velhice muito abandonada socialmente, a velhice pobre. Isso me mexe muito né, eu acho 

injusto”. Além disso, ela destaca outro elemento que ela percebe acerca da vivência da 

velhice: 

 

[...] eu vejo também, há alguma coisa da decrepitude em alguns idosos pelo 

fato de ou deles ou das circunstâncias [...] deixarem essas pessoas, esses 

idosos expostos né, e eu vejo também uma coisa da decadência física, isso é 

real, isso é concreto, por exemplo, uma pessoa que eu amava [ênfase] Ariana 

Suassuna, então, mesmo Ariano um gênio ficou idoso e ali eu vejo a 

decadência e ali eu vejo o ponto onde a gente tem que está no ninho interior 

entendeu? Não quero dizer com isso que as pessoas não sejam expostas para 

dar uma entrevista como ele deu na televisão, mas diante daquela 

extraordinária lucidez eu vejo o tecido se esgarçando, então esse tecido eu 

acho que ele tem que ser preservado. 

 

Esse tecido esgarçado é referido, em outro momento da narrativa quando ela analisa a 

vivência das mulheres idosas, como sendo algo revelado pelo olhar do outro, como pode ser 

visto a seguir: 

 

[...] em relação à mulher é triste porque ela tem que se manter pintando, isso 

em determinada classe social, os cabelos. Eu acho aquilo, eu olho respeito, 

mas eu digo “ainda não é isso, sabe”, eu preferiria que a mulher velha, idosa 

tivesse espaço na sua interioridade pra mais diálogo dela com ela própria, eu 

acho que esse enxoval que ela deixaria, usaria enquanto estivesse aqui 

materialmente e deixaria, seria muito mais sagrado né, sagrado não num 

sentido religioso, mas muito mais valioso do que esse esgarçamento que é 

revelado pelo olhar externo [breve pausa] não tem que fazer faculdade da 

terceira idade, quer dizer que faça, não sei não tô julgando, mas assim não é 

preciso fazer de conta que tá igual, não tá igual, tá tudo diferente, a acuidade 

visual é muito menor, a audição é muito menor né, o tônus muscular 

diminui, tem de ser estimulado pra que a pessoa teja bem, há outros ritmos 

né, então [...] é essa, digamos, imantação da bússola. 
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Novamente ela retoma essa dimensão da vida interior e a velhice como esse momento 

de volta a essa vida interior, há um contato consigo mesma ao invés de uma ação no mundo 

como se as coisas não tivessem mudado ao chegar para a idade. Em seguida ela aponta como 

ela vem percebendo seu próprio processo de mudanças: 

  

[...] esse ano eu me dei conta de uma coisa extremamente [ênfase] difícil, na 

verdade começou ano passado porque eu tava começando a esquecer coisas e 

isso me deixou em desespero... tô consciente de que estou em processo de 

envelhecimento... é como se fosse essa constatação física, e me dá ideia de 

que meus projetos de vida eles têm que se adequar a essa circunstância e o 

que eu quero dizer com isso, eu comecei a notar, eu adoro escrever, eu 

comecei a notar que eu as vezes, quer dizer antes eu nunca não fazia questão 

de anotar o que eu escrevia, o que eu pensava, porque quando eu chegasse 

em casa eu escreveria e hoje em dia eu já não posso fazer isso porque eu já 

esqueci, quando eu chego em casa né, e normalmente essas coisas eu penso 

quando eu estou andando, ou vendo alguma coisa da natureza, ou 

conversando com alguém, então agora eu tenho de pensar que eu não posso 

deixar de escrever daqui a cinco anos e isso tá me dando a sensação de 

finitude. 

 

Refletindo sobre o que mudou em sua vida Jussara ressalta essa questão do retorno à 

vivência de uma vida interior e a gratidão por ter chegado nesse momento da vida: 

 

[...] eu me sinto agora muito mais próxima da minha verdadeira infância em 

que eu tinha uma vida interior [...] eu vejo também algumas características 

em mim, eu não me sinto mais com aquele entusiasmo [ênfase] de caminhar, 

de fazer aventuras, de me arriscar, eu tô um pouco digamos assim, eu não 

tenho que mostrar a mim que eu sou capaz [...] então são coisas que eu 

lembro da minha infância e que eu vejo hoje, essa coisa de prezar a vida 

interior, o silêncio pra mim isso tem uma, algo, nisso bom, acho que é isso, 

eu só tenho que agradecer. 

 

Parece que esse lugar interior, tão referido por Jussara, se refere à necessidade de na 

velhice buscar esse encontro consigo mesma e suas próprias necessidades ao invés de um 

encontro com as imposições do mundo externo para esse momento da vida. Ela coloca no 

relato anterior e em outro momento ressalta que é uma questão de imantar a “bússola” 
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Acho que é o magneto da bússola muda, então se a bússola não tiver o 

magneto interiorizado com o seu eixo eu só vou chorar por tá envelhecendo, 

porque é só o exterior e aí vou caprichar, vou caminhar 10 quilômetros por 

dia porque eu não posso envelhecer, vou usar mil cremes por causa disso ou 

vou pra festa dançar, então isso é artificial entendeu? Se a pessoa é 

naturalmente assim, que gosta de pintar, desenhar, se pintar, sei lá viver a 

sua sexualidade, pronto isso vai. 

 

Ela ressalta, ainda, que a depender da imantação da “bússola” a velhice terá pesos 

diferentes na vida das mulheres idosas: 

 

[...] eu tenho amigas também que tão nesse mesmo processo de 

envelhecimento e eu vejo exatamente isso, nas que [breve pausa] existe a 

ideia [...] do mundo exterior tem um peso. Naquelas que [...] o peso é, [...] 

quer dizer o norte tá imantando, magnetizado na vida interior tem outro 

entende? Eu acho que isso é um divisor de água. 

 

A participante ao falar das mulheres que envelheceram ressalta que elas acham que 

perderam a sua feminilidade. Para sinalizar que na velhice as coisas se mantêm, mas de outro 

modo diferente de antes, e simplesmente não deixam de ser, ela traz o exemplo de sua 

vivência atual da sexualidade. 

  

[...] se a sexualidade existe com muita naturalidade né, mas é 

engraçado eu adorava [ênfase] transar, eu não conseguia passar nem 

duas semanas sem transar que eu ficava enlouquecida e hoje eu vejo 

que isso toma uma outra dimensão, que é a dimensão do carinho né, 

da vida a dois, de ficar nu juntos, é outra dimensão, tudo vai tomando 

outra dimensão (Jussara, 60 anos, 26 de julho de 2014). 

 

Nesse exemplo relatado por Jussara, percebe-se que ela reflete sobre as mudanças em 

sua vida. Seu modo de viver a velhice parece estar atrelado ao seu significado de velhice, 

como um momento da vida que é preciso entrar em contato consigo mesma, com seu lugar 

interior para poder rever o caminho percorrido. 
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7.1.2. Eliene 

 

Tem 63 anos idade, natural de uma cidade do interior de outro estado nordestino, veio 

para a capital baiana para acompanhar a irmã que casou há 41 anos e desde então reside em 

Salvador, se autodeclara branca, católica, com nível superior completo, arquiteta aposentada, 

casada há 34 anos, com duas filhas, uma biológica de 27 anos e uma filha de consideração que 

é sua sobrinha que ajudou a cuidar quando criança, de 44 anos, tem um neto de 3 anos que é 

filho dessa sua filha de consideração. Reside em bairro nobre da cidade, em um apartamento 

de sua propriedade e do marido que tem atualmente 68 anos, reside com ele, com sua sogra 

que tem 90 anos e com a filha biológica. Relata uma renda mensal de 5 salários mínimos e 

uma renda familiar mensal de 27 salários mínimos – fonte aposentadoria privada e pública 

dela, aposentadoria do marido e a aposentadoria e três pensões da Sogra, ela divide com o 

marido a chefia da família e a administração da renda familiar. Ela ajuda financeiramente a 

filha biológica e a sogra em cuidados esporádicos, pois essa tem suas próprias cuidadoras. As 

atividades domésticas são realizadas por uma empregada, mas nos finais de semana ela 

organiza o almoço e jantar da família. Além disso, ela possui plano de saúde e não mencionou 

qual a percepção atual de sua saúde. 

Ao longo de sua narrativa Eliene demonstra que não há preocupação ou estranhamento 

em estar envelhecendo, contudo em alguns momentos ela ressalta a preocupação com a saúde. 

Além disso, a narrativa é feita comparando a velhice de antigamente com a velhice atual. 

Quando ela relata o modo como se vê atualmente, ela ressalta não estar preocupada que vai 

envelhecer: 

 

[...] olhe eu me vejo uma pessoa de bem com a vida, de bem com a idade que 

tenho, não tem assim arrependimento, [...] não tenho essa preocupação [...] 

da idade, das coisas que tá chegando, que eu vou envelhecer, que eu vou 

ficar... não tenho... eu vivo o dia, entendeu? Minha preocupação hoje maior 

mesmo é só com o futuro de minha filha, essas coisas que você fica né... vê 

ela batalhando e... ai é isso. Em termo de assim preocupação de [...] ter uma, 

doenças, mas isso assim eu tento nem pensar muito, entendeu, porque eu 

acho que essas coisas atraem um pouco... superstição pode ser. 

 

Nessa fala é possível perceber que Eliene está de bem com a vida, vive o momento, 

mas apesar disso ela demonstra uma preocupação em não ficar doente. Ela acrescenta ao 
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refletir sobre em qual etapa da vida se considera: “[...] eu acho que hoje eu tô mais é 

preparada se eu fosse viver hoje o que vivi, eu faria muita coisa diferente. Eu acho que... é 

uma vida... vivência mesmo de experiência não só sua, como de outras pessoas que te 

cercam... então é amadurecimento, tá mais madura”. 

Quando ela coloca que ter chegado para idade significa uma felicidade, ela ressalta sua 

forma de ver a velhice como podemos observar na fala a seguir: 

 

Eu tô feliz em ter chegado, porque [...] antes [...] você com 63, você já era 

uma pessoa velha, então eu me lembro minha mãe com 63 não saia de casa, 

então não me sinto com essa idade... tanto que eu nem me sinto que eu tenho 

essa idade, porque eu tenho agilidade, vamos dizer assim, de pessoa mais 

jovem, então o que eu pensava que era na época de adolescência e tal... o que 

eu achava que era os 63 anos... 60 anos basicamente que eu tô na casa dos 60 

né ... a pessoa dependia dos outros, uma senhora matrona... eu não me sinto, 

nada disso... às vezes eu até me esqueço que idade que eu tenho... não é que 

eu esqueça pra não dizer a idade não, entendeu? Mas não me sinto esse 

peso... não tenho esse peso da idade. 

 

Esses significados de velhice, como depender dos outros, ter pouca agilidade, não sair 

de casa, aparecem relacionados com uma velhice de antigamente, ela se percebe numa 

vivência diferente por não depender dos outros, por ter agilidade e por sair de casa, não sente 

o peso da idade, como relata. Importante observar nessa fala o quanto a significação de 

velhice de Eliene parece ter sido construída antes mesmo desse momento atual da vida e 

parece que novos significados estão sendo construídos a partir da vivência atual dela. Em 

relação a esse “peso da idade” a que se referiu ela explicita: 

 

O vestido, ave maria, era normalmente aqueles terninhos, aqueles negócios... 

uma roupa mais comportada... usar uma roupa decotada nem pensar... com 

raras... você via no Rio de Janeiro né uma senhora de biquíni, mas lá [se 

refere a cidade onde nasceu] ave maria era apedrejada no mínimo [RISOS], 

entendeu? Então... pra mim... é isso que acho que marca hoje os dias... os 

dias de hoje não só comigo, com todas as pessoas né, hoje uma pessoa 90... 

eu tive em Recife recentemente ai eu conheci uma senhora com 90 e 92... 

dinâmica, atuante [...] politicamente [...] entende de tudo e andando bem ... e 

pô eu queria chegar assim na vida, entendeu? E eu espero chegar porque eu 
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não me sinto assim ‘não ter força pra isso... não ter força pra levantar um 

peso’, como eu te disse eu levanto um bicho [se refere ao galão de água 

mineral] desse de 20Kg... de 20 litros pra trocar a água entendeu? E nunca 

tinha sido de academia, este ano que eu fui em academia. 

 

Esse exemplo demonstra essa comparação entre duas vivências de velhice distintas. 

Ainda relatando sobre essa mudança dos idosos de antigamente para os idosos de hoje ela fala 

das mulheres e como essas mudaram: 

 

Oh... eu acho que só essa mudança de postura, de modo [...] de ver a vida, de 

aproveitar a vida... que hoje todo mundo curte mais a vida... naquela época 

todo mundo ficava... casou... ainda tinha isso lá [se refere a cidade onde 

nasceu], quando casava a pessoa já se colocava numa postura de senhora 

casada, já mudava até a maneira de vestir e hoje graças a Deus você não vê 

isso mais [...] hoje tá todo mundo tentando é... viver a vida né feliz e sem 

esse [...] estigma de porque... tem que ser... casada tem que ser... viver dentro 

de uma redoma, sei lá de uns padrões que não tem nada a ver, então é isso a 

mulher hoje está galgando tudo quanto é espaço, o seu espaço próprio, 

qualquer área hoje você tem mulher atuando, né. 

 

Para Eliene a velhice significa “[...] é amadurecimento, conhecimento [...]. É 

experiência mesmo de vida, mas experiência de vida que vai se acumulando ao longo do 

tempo”. Envelhecer por sua vez significa “Uma coisa natural, [...] sem trauma, sem angústia, 

sem raiva ou... nem na minha época dos meus 15 anos que você fica naquela euforia ‘ah vou 

fazer 15 anos não sei que’ eu tive essa euforia grande entendeu? Então eu acho uma coisa 

meia natural, acontecendo ao longo do tempo”.  

Interessante observar que Eliene ao falar do envelhecer fala a partir da negação de 

alguma coisa “sem isso, sem aquilo, sem aquilo outro”, talvez essa velhice de antigamente. 

Isso pode refletir em alguma medida uma construção de novos significados não como 

substituição dos já existentes, mas associados aos significados da velhice de antigamente. 

Parece um processo de reconstrução de alguns significados existentes associada à construção 

de novos significados. Em outros momentos de sua narrativa ela aponta essa diferença entre a 

velhice de antigamente e a velhice de agora: 
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Hoje eu vejo que [...] o idoso se cuida, ele tá bem arrumado, sempre tá... pelo 

menos os que eu convivo assim, né... hoje poucas vezes você não vê um 

idoso que não é vaidoso [...] tá todo mundo de cabelo arrumadinho [...] eu 

nem me encaixo muito nesse perfil, não, porque eu sou muito desleixada 

comigo mesma [RISOS], mas eu vejo que hoje todo mundo tá querendo ficar 

bem né, as plásticas tão ai, todo mundo querendo ficar mais jovem... eh... 

então essa coisa de ficar preocupado com essa plástica, com essa coisa, eu 

não tenho, entendeu? Lógico que se eu ver... na hora a foto sai que você vê 

“vixe maria como eu tô envelhecida cheia de coisa” não é só por conta de 

dinheiro que é caro realmente entendeu? É também aquele lance eu que te 

falei de medo... eu tenho muito medo [...] que eu nunca fui num angiologista 

[...] pra vê, porque eu digo “eu não vou operar essa veia”... Clara Nunes 

morreu com um negócio [...] isso ai mesmo que não faço [RISOS], mas ai 

não sei se eu não farei um dia. 

 

Eliene conviveu com pessoas idosas quando era criança e adolescente “[...] sempre me 

dei bem com minhas avós, eu tinha um carinho muito grande por elas e tudo... eu acho, é 

assim uma pessoa que já se deu na vida e que tem muito a acrescentar ainda [...] pra gente 

ouvi-la e respeitá-la eu acho que é por ai”. Parece que essa convivência de algum modo 

contribuiu para a construção de sua significação da velhice ainda criança e adolescente, nessa 

fala é possível notar que aparece a questão da experiência de vida já mencionada por ela 

anteriormente, quando ela se refere a serem pessoas que têm muito a acrescentar. 

Ela ressalta, mais uma vez, que considera diferente a velhice vivenciada hoje em 

relação à de antigamente, as pessoas antigamente davam mais atenção aos idosos porque 

também ficavam rapidamente velhas, “[...] tinha muito aqueles grupos de idosos na porta da 

sua casa conversando, aquelas coisas, essa convivência eu acho que tinha mais, porque todo 

mundo envelhecia quase que ao mesmo tempo, eu não sei, porque casou já era outra postura, 

talvez fosse isso [...]”.  

Já atualmente, ela acredita que com a vida em que todo mundo tem que trabalhar e 

produzir, mesmo com as leis de respeito ao idoso, ela acha que “[...] muita gente ainda larga 

o seu idoso, deixa seu idoso quando tá dando trabalho, ou paga-se para botar num lugar que 

dê menos cuidado [...] eu sei que muita gente porque realmente precisa, mas outros nem 

tanto [...]”.  

Apesar disso ela considera outra diferença também, com o avanço da medicina quando 

a pessoa idosa consegue ter uma qualidade de vida, mesmo quando doente maior do que as 



89 
 

 

dos idosos de antigamente, na opinião dela porque morriam muito cedo “[...] hoje você tem 

muita gente chegando no 90 anos, 100 anos, antes isso era uma relíquia [...] quem chegar 

nessa idade 60, 60 e poucos anos já tava quase na beira da morte [...]”. Ela conclui que 

atualmente existe um pouco de respeito pelos idosos, mas a responsabilidade de cuidar é que 

ela acha que hoje é delegado para outras pessoas 

 

[...] hoje tá surgindo essas empresas por carência disso [...] a gente sabe que 

você realmente não tem condição de [...] cuidar o dia inteiro do idoso se não 

tiver uma pessoa pra te auxiliar... eu tiro por minha sogra aqui hoje. [...] eu 

acho que falta não é bem o cuidado eu acho que falta mais esse convívio, 

essa coisa... essa preocupação de integrar, interagir mais com eles.  

 

Ao longo dessa fala Eliene aponta questões importantes relacionadas ao cenário antigo 

e atual das famílias em relação à velhice, é interessante notar que essa relação entre passado e 

presente vai sendo feita ao longo de sua narrativa inclusive quando ela se remete ao futuro, 

parece que essa comparação está presente, mesmo que implicitamente. Quando ela se refere 

as suas expectativas de futuro ela deixa claro seu desejo em estar bem de saúde e de cuidar 

dos netos: 

 

Eu quero tá consciente [...] pelo menos, entendeu? Sem dar muito trabalho, 

daqui a 10 anos eu estarei com 73 né, espero que esteja inteira ainda como 

minha sogra ainda tava inteira nessa idade... eh... não penso muito não... não 

fico nessa preocupação, só peço que esteja bem de saúde, principalmente de 

saúde, porque acho que você tando com saúde tá bem né. O plano é cuidar 

dos netos [RISOS], cuidar dos netos... eu mesma pra tê-la já foi quase com 

30 anos entendeu... já nem pensei que fosse mais ter e ai tudo foi demorado, 

então eu já sabia... já pensava assim ‘será que vou ter condições de ver 

minha filha casada?’ foi por causa da diferença de idade né, ai hoje agora é 

os netos, mas o tempo [...] vai dizer. 

  

De algum modo essa ideia da velhice como um momento de adoecimento está 

presente na narrativa de Eliene, embora ela relate que busca não se preocupar e viver cada 

momento, mas de algum modo essa questão aparece, inclusive em suas expectativas para o 

futuro. Nesse processo de construção de novos significados de velhice na narrativa de Eliene 

parece que os significados de velhice a partir de antigamente como adoecimento aparecem 
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constrastando com os novos, pode ser pelo fato de culturalmente as representações sociais da 

velhice como doença estarem sendo reforçadas apesar das mudanças e diversificação das 

vivências das pessoas idosas, além disso, pode ser também pela ênfase no envelhecimento 

saudável e bem sucedido cada vez mais presente no imaginário social. 

 

7.1.3. Elaine 

 

Tem 64 anos de idade, natural do interior da Bahia, veio residir em Salvador para 

estudar há 40 anos, se autodeclara parda, católica, com 2º grau completo, foi comerciária, há 

dois anos é pensionista e trabalha como artesã, viúva há um ano, com uma filha e três filhos 

respectivamente com 44 anos, 42 anos e 40 anos pois dois filhos são gêmeos. Além disso, tem 

um neto de 15 anos e duas netas de 14 e 9 anos.  

Reside no centro da cidade em um imóvel de sua propriedade com a filha mais velha, 

que embora tenha seu apartamento optou por morar com ela. Relata uma renda mensal de três 

salários mínimos – fonte de renda da pensão e do artesanato vendido; e desconhece a renda da 

filha, consequentemente a renda familiar, contudo, relata que a filha contribui com o 

pagamento das despesas.  

Quem chefia a família é ela mesma, assim como gere o orçamento familiar. 

Eventualmente, os filhos a ajudam por vontade própria. As atividades domésticas são 

realizadas por ela mesma. Ela relata possuir plano de saúde e percebe sua saúde atual como 

ótima, pois nunca foi sedentária, faz atividade física seis vezes por semana, faz tudo a pé e 

não usa coletivo. Além disso, participa de atividades voltadas para pessoas idosas no SESC. 

No que se refere à narrativa de Elaine, ela ressalta a experiência de vida conquistada 

na faculdade da vida, a significação de velhice como sabedoria atribuindo valor positivo a 

essa passagem do tempo. Vale ressaltar que desde o momento da entrevista relacionado ao 

questionário sociodemográfico quando Elaine relatou sua percepção de saúde, ela menciona 

que faz uso de medicação contínua para arritmia cardíaca, ela relata que tem dores, mas nada 

que a deixe acamada, pois como ela mesma diz: 

 

[...] até porque eu não sou sedentária e assim uma pessoa na minha idade que 

faz o que eu faço você tem que aprender a lidar com aquela dor, por 

exemplo, se dói o joelho eu não digo ‘ah meu Deus hoje eu não vou porque o 

joelho tá doendo tal’ [...] eu venho e mesmo que eu não possa fazer aquele 

exercício [ênfase] ai eu vou fazer no meu limite, mas não deixo de vir, [...] 
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eu vou, saio mais cedo porque eu vou mais devagar, entendeu? Então esse é 

meu ritmo de vida [...] você tá novinha né então ... quando você chegar 

assim a minha faixa etária que você tem que aprender a lidar com as coisas, 

você não tem só que ficar lamuriando “ah minha cabeça dói, meu braço dói, 

minha coluna dói, ao invés disso você aprenda a lidar com essa situação, [...] 

e ter fé também e acreditar [...] eu sou devota de Nossa Senhora da 

Conceição e eu digo sempre aos meus filhos assim ‘quando você tem fé, 

quando você acredita em Deus as dores ficam menos doidas e a tristeza fica 

menos triste’ então esse é meu lema e assim eu vou vivendo. 

 

Nessa fala, parece explicitado o modo como Elaine lida com as situações difíceis da 

vida. Essa questão aparece também quando relata um pouco de sua trajetória de vida “Eu 

particularmente, eu fiquei casada, é mais de 45 anos eu tenho uma honra, um orgulho de dizer com o 

mesmo marido. Você ter uma ideia minha filha mais velha tem 44 anos [...]” e continua: 

 

[...] a minha trajetória foi essa, eu nunca fui uma pessoa assim que 

reclamasse da vida, comecei a trabalhar cedo [...]. Eu acho que você tem que 

encarar as coisas de frente e achar que você é capaz entendeu? E assim, você 

é aquilo que se permite ser. 

 

Questionada acerca de como se vê atualmente, ela avalia sua vida como tendo valido a 

pena e demonstra gratidão pelo que deu certo e pelo que não deu certo porque foi uma 

oportunidade de aprender, como pode ser percebido no trecho a seguir:  

 

Eu me vejo uma pessoa e digo assim “poxa obrigada meu Deus tudo valeu a 

pena na minha vida as coisas que não deram certo porque eu aprendi com 

essas coisas que não deram certo, refiz e as coisas que deram certo muito 

obrigada duas vezes” eu me vejo assim, sempre otimista com tudo e quando 

eu não tinha plano de saúde que eu ia no médico assim que chegava lá assim 

e dizia “ah não tem vaga, não tem não sei que” [...] eu dizia “oh meu deus 

obrigada” ai voltava no outro dia, eu ia não conseguia, voltava quando eu 

conseguia “obrigada meu Deus consegui” quer dizer eu sempre fui uma 

pessoa assim e hoje eu continuo assim. 

 

A questão de ser sempre otimista parece que para Elaine é uma forma de lidar com a 

vida e seus acontecimentos, principalmente as dificuldades vivenciadas. Essa fala dela é 
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muito interessante porque revela que “ser otimista” é algo que se mantém ao longo da vida de 

Elaine, o que demonstra o quanto a velhice pode ser vida que segue, na qual há continuidade, 

que a pessoa que envelhece não necessariamente passa a ser outra “coisa” que não se pode 

mais reconhecer como culturalmente é representado. Essa questão de ter fé também vai 

aparecendo ao longo da narrativa de Elaine e sua forma de lidar com os acontecimentos de 

maneira otimista também, como pode ser percebido quando ela explicita como se sente em 

“chegar para a idade”: 

 

Ah eu tô me sentido, tô achando maravilhoso porque antes disse [...] que o 

tempo de vida das pessoas era aos 60 né isso? Agora passou pra 70, então eu 

acho que daqui pra frente tudo que acontecer na minha vida eu só vou dizer 

“Obrigada senhor, muito obrigada [...]” como eu disse a você as dores que 

vem é da natureza mesmo, não tem uma pessoa na minha faixa etária que 

diga “ah eu não sinto uma dor aqui” isso não existe, mas você tem que 

aprender a lidar com essa situação pra não deixar que essas dificuldades 

deixem você sedentário, entendeu? 

 

Embora Elaine diga que não houve um momento no qual tenha parado para pensar ou 

que perceber se estava envelhecendo, ela relata uma situação que ocorreu com ela em um 

estabelecimento comercial, na qual é o outro que aponta os sinais do envelhecimento: 

 

Sabe que eu nem parei pra pensar nisso, olha as pessoas ficam brincando 

comigo que vai compra uma tinta pra pintar o meu cabelo [...]. Outro dia eu 

fui comprar uns óculos o rapaz da ótica disse assim “olhe” ai botou “quando 

a senhora pintar o cabelo” eu digo “minha nossa senhora”... Eu disse: “meu 

filho muito obrigada, mas meus cabelos eu não vou pintar nunca” [...] eu 

tenho um filho Joaozinho ele diz: “assim mesmo Elaine não pinte seu 

cabelo”. Gente o meu cabelo é a minha história! Entendeu? Eu não quero 

pintar o meu cabelo, eu não vou pintar o meu cabelo, então quando os 

colegas ficam brincando ai gente eu deixo pra lá eu prefiro assim do que um 

cabelo de lagarta entendeu? Então, mas eu não ligo eu gosto eu quero meu 

cabelo, você “olha aquela senhora o cabelo dela tá todo branquinho” eu não 

tenho preconceito, eu já fiz cirurgia de varizes duas vezes, fiz muito esclero, 

mas não assim por vaidade. 
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Nota-se nessa fala o exemplo de como as pessoas que sinalizam as marcas do 

envelhecimento, nesse caso o cabelo branco é de certa forma uma exigência social pela 

juvenilização com o “convite” para como pintar o cabelo. Quando Elaine faz a ressalva de que 

seu cabelo é sua história, é importante perceber seu ato de resistência a essa cultura de 

juvenilização, ela demonstra que quer ser vista pelas pessoas justamente pelo cabelo branco. 

Essa metáfora do cabelo como sua história pode ser vista como registro do seu aprendizado e 

de sua trajetória pela vida. 

Questionada acerca da sua percepção se há semelhança ou diferença desse momento 

atual da vida em relação a outros momentos que já viveu ela ressalta o aprendizado na 

faculdade da vida: 

 

Ah hoje tá muito melhor, em tudo, porque assim digo melhor na questão 

amadurecimento da vida porque tem uma faculdade da sua vida que hoje 

você tá fazendo mestrado, você vai fazer, mas tem uma faculdade que 

nenhum banco de escola te dá, é a “faculdade da vida”, você vai aprendendo 

nisso tudo aqui que eu tô dizendo a você, tem uma hora que você vai refletir 

alguma coisa “poxa aquela senhora falou isso será que é verdade” então é 

essa faculdade que a escola não ensina entendeu? Eu digo sempre a meus 

filhos assim “aprender, respeitar porque quando você se respeita todo mundo 

respeita você” digo a meus netos assim “oh gente com licença, por favor, 

obrigada” três palavrinhas que tá em desuso [...]. 

 

Mais uma vez Elaine parece se colocar nessa posição de quem tem o que ensinar se 

referindo ao que diz aos filhos e agora aos netos, além disso, ela demonstra se sentir bem 

nesta posição como pode ser percebido no trecho a seguir: 

 

[...] eu me acho ótima, eu me acho assim muito feliz, quando um filho meu 

liga pra mim é que já tem família e tudo isso “oh mãe eu vou passar ai pra 

gente conversar é de trabalho é de família” eu me sinto assim “obrigada 

senhor porque meus filhos confiam em mim” quando encontro um vizinho 

que diz “poxa Jô queria tanto conversar com você” eu digo “obrigada senhor 

porque fulano confia em mim” então hoje o que eu quero mais da vida? Não 

preciso mais de nada, só saúde e muita paz. 

 



94 
 

 

Esse lugar de conselheira dos filhos e de outras pessoas, de poder ser reconhecida 

como alguém de confiança é quase suficiente, pois é preciso saúde e paz, ou seja, é isso que 

ela espera. A respeito de como vê a velhice ela ressalta novamente a questão da sabedoria: 

 

[...] eu acho que a gente não tem pra onde correr da velhice, agora eu acho 

que há inclusive nas famílias inclusive assim muita falta de paciência com os 

idosos, tolerância, que as vezes você diz assim “ah o que, tá velho, gente o 

que tá velho você joga no lixo” hoje com a reciclagem você recicla, reutiliza 

é um monte de “r” [érres] então o idoso, o velho pra você guardar ele lá o 

idoso merece respeito, ser idoso é ter sabedoria entendeu? Por mais estudo 

que você tenha [...]. Talvez uma sabedoria que você ainda não tem é a que eu 

tenha é a sabedoria da vida por tudo que eu passei e que você ainda vai 

passar, entendeu? [...]. 

 

Elaine continua seu relato de como vê a velhice e ressalta o quanto essa sabedoria não 

é reconhecida, exemplificando o que acontece com as pessoas idosas no ônibus coletivo: 

 

[...] E hoje não está se levando em consideração, você vê tem pessoas, o 

idoso entra, eu não que ainda não cheguei, mas quando chegar meus 65 anos 

que eu entrar no coletivo eu vou pedir com licença minha filha, por favor, 

desocupe o lugar, entendeu? Os idosos hoje têm medo de fazer isso, eles 

vivem assim acuados com medo da reação das pessoas, eles chegam em 

qualquer lugar assim até na própria fila deles eles ficam com medo, então 

quando você tem medo, as coisa dificulta se é um direito seu adquirido né? 

[...] Por que você tem que recuar tem gente que faz assim [se refere a virar o 

rosto] pra ver que não vê, eu que tô ali, eu não ainda não cheguei espero em 

Deus chegar lá daqui a pouco, pra não vê que a pessoa precisa do lugar e na 

própria casa mesmo tem pessoas que não tem paciência ou então quando 

coloca lá no abrigo esquece. 

 

No que se refere a sua vivência Elaine relata esse lugar de confiança que tem na vida 

das outras pessoas e como isso é importante em sua vida, assim como a saúde e paz. Quando 

ela fala diretamente de sua expectativa de futuro revela que se imagina cheia de vontade de 

viver: 
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Eu digo assim “até quando Deus permitir” assim se eu chegar a 80, minha 

vizinha tem 83 anos a gente vai pra tudo quanto é canto, eu me imagino 

assim velhinha se eu tiver de uma bengalinha na mão sabe e se eu precisar 

vir aqui no SESC se eu não puder vir mais a pé eu pego um ônibus, eu 

imagino assim, eu não me imagino na cadeira de balanço o dia todo, nem 

deitada no sofá vendo televisão, me imagino cheia de vontade e cheia de 

vontade de viver, né, fia. 

 

Importante notar que ela se refere a uma representação social de velhice – a pessoa 

sentada numa cadeira de balanço ou deitada no sofá assistindo televisão – e, se contrapõe de 

algum modo, exceto pela bengala que ela parece contar como uma possibilidade, como um 

recurso para continuar saindo, mesmo que não mais a pé como tem sido, mas de ônibus. 

 

7.1.4. Arlete 

 

Tem 65 anos de idade, se autodeclara branca, espírita, do interior da Bahia, veio para 

Salvador há 45 anos, com nível superior completo em pedagogia, aposentada, mas 

trabalhando enquanto consultora, casada há 17 anos, mãe de três filhas de 31, 28 e 26 anos de 

idade, reside com o marido de 60 anos e com a sogra de 86 anos em um apartamento de sua 

propriedade em um bairro nobre de Salvador. Relata uma renda mensal de seis salários 

mínimos – a fonte é a aposentadoria e os rendimentos como consultora. A renda familiar é de 

onze salários mínimos – inclui a aposentadoria do marido. Ressalta que em casa cada um se 

chefia, não tem uma figura de chefia familiar, mas a administração do orçamento familiar fica 

a cargo dela e do marido. Ela não tem ninguém que dependa, assim como não depende de 

ajuda financeira ou em cuidados. As atividades domésticas são realizadas por uma empregada 

doméstica, mas ela faz a janta todos os dias e os almoços de final de semana. Arlete declara 

possuir plano de saúde e não menciona sua percepção atual de sua saúde. 

Define-se atualmente como uma pessoa realizada “[...] porque tudo que eu queria e 

nem pensava em ter eu tive, então minhas filhas tudo criada, tudo educada, bem, não tem 

problemas com... todas equilibradas, tem suas coisinhas aqui e ali porque é a vida né 

ninguém é 100% feliz, mas eu posso me considerar uma pessoa realizada [...]”, a única coisa 

que ela ressalta que sente muito é que “[...] eu não tenho as três [se refere as filhas] aqui 

dentro de casa, mas eu não posso é a ordem natural das coisas, mas eu tenho perto que é o 
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mais importante”. Quando questionada se o momento da atual de vida está sendo como 

imaginava, ela relata:  

 

[...] Oi eu nunca imaginei, eu nunca imagino como será um momento da 

minha vida, sempre as coisas vão acontecendo, mas eu acho que... é isso, a 

gente tem o que? Passa pela infância, juventude, adolescência, casa tem 

família, depois cada filho vai constituir sua vida então elas agora estão 

começando a vida que eu comecei há tempos atrás e a gente tende a ficar 

junto com o marido e o que eu espero é o seguinte: [...] se der agora pra ficar 

junto, tudo bem, mas se amanhã ou depois... porque a ordem natural é eu ou 

ele morrer, se eu ficar sozinha eu já disse eu vou pra um asilo... que pra mim 

se me der uma televisão e um livro e gente pra eu conversar e jogar buraco, 

tá ótimo pra mim, agora sozinha eu não quero ficar... sozinha eu não quero... 

isso ai eu sempre disse... eu não quero... eu vou pra qualquer canto, mas só 

não é meu objetivo, pode até ficar, mas eu não ficaria tranquila nem vou pra 

casa de filho nenhum, que eu acho que ninguém tem direito, porque velho é 

terrível viu. 

 

É possível perceber nessa fala que apesar de Arlete mencionar que ela nunca imagina 

como será algum momento de sua vida parece que o futuro ela o faz e cria expectativas de 

como será. Quando lhe foi perguntado em que sentido “velho é terrível” ela ressalta “Por que 

a gente chega num estágio da vida da gente que a gente começa a não ter muita memória, a 

você ter seus hábitos, querer que todo mundo acompanhe e é difícil lidar, eu vejo aqui com 

minha sogra é muito difícil, é muito difícil, então eu não quero isso aconteça [...]”. 

Além disso, acrescenta que quando constituiu família já estava numa idade mais 

avançada, então as filhas estão começando agora e ela já está com 65 anos “[...] quando eu 

tiver os netos eu posso ajudar brincando, mas eu não vou mais ter aquela... vigor física de tá 

ali perdendo noite ajudando, não tenho pra poder... se eles vierem pra cá, enquanto eu tiver a 

empregada aqui comigo ai eu posso até... eu tenho pra ajudar, mas é mais pra brincar, mas 

não pra ajudar [...]”. Ademais ela acrescenta que as filhas não têm obrigação nenhuma de 

cuidar dela, como pode ser percebido a seguir: 

 

[...] como elas também não têm obrigação nenhuma de ficar com velho 

dentro de casa, porque tem que ter remédio na hora certa, alimentação na 

hora certa, é banho porque depois quando a gente fica velho não gosta de 
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tomar banho, quando chega nos 90 anos ninguém gosta... velho não gosta de 

tomar banho tem que ter uma pessoa de junto, né? Então pra ter dentro da 

sua casa uma pessoa que tem um cuidador pra tomar conta e tudo é ruim viu 

Julianin, eu não pretendo... não tô dizendo que isso não pode acontecer... 

pode, mas pela minha vontade eu não pretendo, eu prefiro ir pra um asilo, 

onde lá eu já tenho as pessoas da minha idade tudo ai... agora que vão me 

ver, todo fim de semana que estejam lá me vendo e que eu venha passar um 

fim de semana, uma semana com uma, uma semana com outra tudo bem, 

agora morar mesmo eu não pretendo. 

 

Importante notar nessa fala que aqui aparece uma concepção de velhice futura como 

terrível, que fica doente e precisa de cuidados, contrasta de certo modo com a sua percepção 

de si mesma, nesse momento da vida, como alguém realizada na vida. Ao refletir as 

diferenças desse momento da vida em relação a outros já vividos por ela: 

  

[...] é muito diferente [...] nas outras etapas você sempre tem assim os 

objetivos que são você conquistando, você indo buscar, você sempre tem 

mais tempo disponível, quando chega agora você vê que seu tempo é como 

se tivesse se esgotado, você tem pouquíssimo tempo, você tem que correr 

pra poder realizar ainda aquilo que você quer, então [...] essa busca é uma 

busca mais imediata, não é uma coisa a longo prazo nem a médio prazo, tem 

que ser imediata, então [...] eu me sinto realizada, então daqui pra frente o 

que vier é lucro agora pretendo ver meus netos pretendo, isso eu tenho 

vontade de ver, mas também não sei se Deus vai permitir que isso aconteça 

ou não, mas que eu pretendo isso... é um objetivo eu ver, ter minhas filhas 

todas já encaminhadas, tudo bem, pretendo, mas não sei se vai conseguir, 

mas eu me sinto aqui realizadíssima. 

 

Quanto às semelhanças desse momento da vida em relação a outros já vividos por 

Arlete, ela ressalta que há diferenças:  

 

Não sei assim... é diferente viu, não existe muita semelhança não, que você 

tá mais centrada, que você pensa mais no que você tá fazendo e quando você 

é mais jovem você vai fazendo a coisa intempestivamente, a coisa vai 

surgindo, você vai fazendo sem raciocinar muito, e agora não você tem mais 

lucidez de parar, não sei se é o medo se é... ah você reflete mais sobre as 
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suas atitudes pra ver as consequências e antes você não mede muito as 

consequências, vai fazendo e agora você para mais pra refletir. 

  

É possível perceber na narrativa de Arlete, que se por um lado o tempo para a 

realização dos objetivos se reduz, por outro aumenta a lucidez para refletir sobre as 

consequências de suas atitudes antes de agir. Sobre como é estar envelhecendo, ela relaciona 

as questões físicas com a satisfação com a vida, sinalizando que aceita a velhice, como pode 

ser percebido a seguir: 

 

Ah eu vejo sinceramente [...] a mesma coisa, entendeu? Só que as minhas 

deficiências físicas que vão... as doenças, os remédios que eu tenho que 

tomar, isso ai que frustra um pouco, mas é... eu vejo tantas pessoas ai mais 

jovens, eu vejo assim tão entregues, que não tem força pra se levantar que 

fica só dizendo que a vida é ruim, que a vida é ruim... eu não vou dizer isso... 

a vida pra mim é ótima, foi boa, foi maravilhosa entendeu? E continua sendo 

porque eu não tenho nenhuma doença degenerativa, tenho as doenças 

normais de velhice, porque é o corpo envelhecendo, mas meu espírito 

continua sempre jovem e alegre entendeu Julianin... eu aceito perfeitamente, 

eu me vejo como uma pessoa normal e a velhice eu aceito porque eu sempre 

soube diferenciar todas as etapas da minha vida e eu acho que eu vivi cada 

uma delas de forma intensa e agora eu tô colhendo o que eu plantei. 

 

Ademais ela coloca diretamente o que significa a velhice para ela: 

 

Significa você olhar pra trás e dizer assim “bem eu cumpri minha missão, tá 

todo mundo tranquilo” isso ai é a velhice, melhor que pra mim tá sendo 

maravilhoso, que tem também pessoas que olham pra trás e diz... vê tanta 

coisa, vê filho que é... envolvido com droga que... sem ter um pouso certo ai 

você se preocupa, isso ai eu acho que pra mim seria o fim, então tem pessoas 

que infelizmente acontece isso, mas eu, graças a Deus eu olho pra trás e vejo 

tudo maravilhoso, então eu não tenho esses... essas preocupações, se eu 

morrer hoje as minhas filhas vão ficar ai, já tá tudo criada, tudo educado e 

encaminhados na vida, então eu não vejo assim muita preocupação não, 

então agora eu tenho eu me preocupar comigo, [...] o que eu falto ainda 

realizar, mas eu tô tentando fazer agora, mas se eu morrer hoje eu morro 

feliz. 
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Para Arlete a velhice é “missão cumprida”, quando questionada qual sua missão ela 

ressalta “A minha missão tem sido ajudar os outros, eu gosto muito de ajudar as pessoas”. 

Além disso, ao caracterizar uma pessoa idosa Arlete aponta “Olhe eu acho... tem muito idoso 

que eles entregam, que não querem ser idosos, [...] eu convivo com muitas pessoas assim, já 

passaram por minha frente assim que eu vejo porque de reclamar tanto [...] agora tem uns 

que já tão realmente sem lucidez”. Em seguida ela traz o exemplo de sua mãe e avó: 

 

[...] minha mãe morreu com 95 anos, minha mãe era uma pessoa alegre, 

minha mãe brincava, minha mãe não gostava de velho “oi eu não gosto de 

velho que só vem falar de doença, [...] então eu quero viver com pessoas 

jovens que me tragam é... alegria” então eu não sei se foi pelo convívio 

familiar da família de minha mãe que era toda assim, minha vó dizia 

“quando eu morrer eu não quero negócio de choro não, eu quero banda de 

música tocando no meu enterro” então nunca eu senti dentro de casa 

depressão, minha família não tinha, minha mãe e minha vó foram pessoas 

assim... minha mãe com 90 anos ainda cozinhava, ainda fazia bolo, ainda 

fazia pizza pra todo mundo, distribuía lá com os meninos lá [se refere a 

cidade do interior da Bahia onde nasceu], fazia biscoito... ela dizia “eu não 

posso parar, nem que eu  faça pra dá, mas eu não posso parar” e realmente 

foi uma velhice muito alegre, todas duas, isso foi exemplo pra mim [se 

emocionou]. 

 

Como é possível perceber nessa fala, Arlete compara dois tipos diferentes de vivências 

da velhice e ela se identifica com o modo como sua avó e mãe viveram esse momento. Ela 

conviveu com idosos quando criança e adolescente e isso parece ter papel importante na sua 

significação e vivência da velhice. Ademais, ela se refere à sogra, apenas com quem as filhas 

tiveram a oportunidade de conviver: 

 

[...] a mãe de meu marido, ai é o inverso, pessoa que tem a saúde 

maravilhosa pra idade, não tem nada, só toma remédio de pressão, come 

doce que se acaba, agora é depressiva, como ele é filho único ela tem aquele 

amor doentio, que nada satisfaz e ela... sei lá é uma pessoa muito assim 

negativa, então eu não quero nunca chegar num estágio desse, eu tenho às 

vezes pena, a gente quer até ajudar, mas ela... só que ela também não 

reconhece, não agradece, acha que é ruim, acha que tudo, ninguém presta, 

todos esses negócios assim, eu não quero nunca chegar nesse estágio não, 
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viu, de jeito nenhum, eu quero ficar... levar minha vida de uma forma mais 

alegre. 

 

É notório que ela contrapõe a vivência da sogra com a vivência de sua mãe, avó e até 

dela mesma. Quanto a sua forma de viver e ver a velhice em relação ao modo como as 

pessoas idosas são tratadas socialmente ela ressalta:  

 

[...] eu não me considero nem assim tão idosa porque eu ainda dirijo, eu 

ainda vou pros canto tudo, vou pras filas de banco até... eu até gosto, digo 

assim “eu até gosto de ser idoso tem suas vantagens, vai pra teatro paga 

meia, vai pra cinema paga meia, você vai na fila do banco você vai pra 

frente, então tem suas vantagens [...] eu acho que há mais respeito [...] pelo 

idoso, as pessoas tão entendendo mais, tão compreendendo mais, quer dizer 

tudo tem seus prós e contras, mas eu acho que a sociedade também tá... não é 

a toa que tem surgido tanta lei e tanto projeto pra poder auxiliar, mas 

também cabe a cada um se impor e ir levando [...]. De se reconhecer, de 

exigir os seus direitos, que tem muita gente também que encobre, fica com 

vergonha porque é velho vai pra fila do idoso... besteira... tem que ir, 

entendeu? [...] Usufruir das coisas boas que a idade oferece, eu acho que tem 

isso também, mas eu acho que também tem respeito. 

 

Assim Arlete deixa claro que não se incomoda em ter envelhecido, menciona 

desconhecer a situação dos idosos em relação ao ônibus coletivo, ela ouve falar que as 

pessoas não respeitam os idosos e nem cedem o lugar, mas não sabe dizer, porque não utiliza 

esse serviço. Em relação a suas expectativas de futuro, Arlete havia apontado anteriormente 

que não quer depender do cuidado das filhas e no final da sua narrativa ela ressalta: 

 

Ah me imagino cheia de neto, brincando e viajando todo ano, que agora eu 

tô dizendo “agora eu vou viajar todo ano enquanto eu tiver lucidez” [RISOS] 

todo ano vou juntar meu dinheiro e vou me mandar, já achei minha parceira 

e vamos embora [...] mas ai vira e mexe eu acho que meu sonho é vê meus 

netos. Quando eu ver eu já posso ir mimbora. 

 

Nesse trecho da narrativa Arlete ressalta mais uma vez seu desejo de ter netos e 

também de realizar viagens – algo que relatou sempre ter desejado fazer, mas não teve 

oportunidade em outros momentos da vida devido ao trabalho, à criação das filhas – e de ter 
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saúde mantendo a lucidez, aspecto também mencionado em outros momentos. Nota-se que ao 

longo da narrativa Arlete vai contrapondo significados de velhice diferentes entre sua 

vivência e a vivência de outras pessoas idosas. 

 

7.1.5. Barbara 

 

Tem 65 anos de idade, autodeclarada parda, católica, do interior da Bahia, residente 

em Salvador há 46 anos, alfabetizada pelo pai, costureira aposentada e pensionista, viúva há 5 

anos, com dois filhos, um biológico que faleceu junto com o pai e uma sobrinha que ela cuida. 

Mora sozinha em uma casa de sua propriedade em um bairro popular, com renda mensal de 

um salário e meio – fonte pensão e aposentadoria, ela mesma gere seu orçamento mensal. Ela 

ajuda financeiramente e em cuidados uma sobrinha e a filha desta. Todas as atividades 

domésticas são realizadas por ela mesma. Não possui plano de saúde, menciona utilizar o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e percebe sua saúde atual como “boa, melhor do que quando 

era jovem”, utiliza continuamente apenas medicação para prevenir osteoporose. Além disso, 

participa de atividades voltadas para pessoas idosas no SESC. 

Importante destacar que Barbara relatou um pouco da sua história: “[...] foi uma 

infância muito interessante, a gente tivemos meus pais né morando em fazenda, eram 7 irmãs 

e 4 irmãos [RISOS] meu pai uma pessoa muito responsável, minha mãe também nos deixou 

muita saudade, meu pai morreu cedo portador de um câncer no estômago e minha mãe 

morreu com 100 anos [...]”. Ela menciona a questão do falecimento do filho, mas não entra 

em detalhes: “[...] me casei com 28 anos, tive um marido que me deixou muitas saudades e 

teve uma fatalidade com a fatalidade meu marido e meu filho foram na mesma época em 

2009 ai eu fiquei, vivo com saudades deles, mas continuei a vida com [breve pausa] saúde, 

com saúde e tô aqui muito bem, graças a Deus”. 

Barbara narra de que modo se vê atualmente: “Olhe, eu me vejo hoje otimista, bem 

apesar das fatalidades que acontecem eu estou bem, eu me sinto bem, eu sou feliz, eu sou 

feliz, tem grandes tristezas, mas eu sou feliz”. Ela se define como “Uma mulher que ainda 

espera viver ainda muito tempo [breve pausa] inclusive muitas coisas que eu ainda não 

conheço. [...] eh eu acho que eu estou mais jovem do que 10 anos atrás [...]”, explicando 

melhor o que ela quis dizer com estar mais jovem: 

 

[...] [RISOS] é que eu há 10 anos atrás, eu não achava que eu ia ter as 

oportunidades que eu tenho hoje, porque eu tô achando parece que o tempo 
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pra mim não passou, parece que eu rejuvenesci porque tinha coisas que há 

10 anos atrás eu não tinha condições de fazer, que eu ainda tava no mercado 

de trabalho e hoje eu faço, que eu esperava que eu não fizesse mais que é 

caminhar, era fazer exercícios, era participar dos grupos que eu participo, 

conhecer novas pessoas, [...] isso me faz mais nova, parece que o tempo não 

passou, eu tô começando tudo de novo, toda garra e não me sinto cansada, 

[...] não achei que eu passei, que eu tenho essa idade que eu tenho, me sinto 

mais jovem. 

 

Nota-se que Barbara não imaginava que chegaria a esse momento da vida, mas é 

possível perceber que ela tem expectativa de futuro: “[...] eu nunca imaginei o futuro não, eu 

vivo o presente e espero chegar aos 100 [RISOS]”. Questionada se houve algum momento em 

que percebeu que estava envelhecendo ela ressalta mais uma vez sua postura de viver o 

presente: “Não, nunca tive isso não, porque eu sempre tive assim aquele otimismo de viver o 

momento, quando eu tinha família cuidar da família, hoje cuidar daqueles que eu ainda posso 

cuidar, não vejo que eu estou envelhecendo, não penso na velhice não, eu só penso no que eu 

posso fazer agora”. Há nessa fala um elemento importante e presente em toda sua narrativa, 

que parece central na significação de velhice da participante, ela menciona a questão do 

cuidado que será mais bem apresentada ao longo da descrição da significação de Barbara. 

Ela relata não ver muita diferença desse momento no qual está vivendo em relação a 

outros que já viveu, como ela mesma justifica “[...] porque teve tempo que a gente não tinha 

capacidade de fazer o que a gente faz hoje [...]”. 

 

[...] pela própria necessidade da vida, hoje depois que eu tô aposentada eu 

posso fazer coisas que eu não fazia naquele tempo né, e então a diferença 

que eu vejo é essa, o que eu faço, aquilo que eu fazia porque eu era obrigada 

e hoje eu faço o que eu quero, então essa diferença tá grande na vida, porque 

às vezes a gente tem vontade de fazer, de ir em um lugar, mas naquele tempo 

eu não podia porque eu tinha que ser isso aqui, eu tinha que bater ponto em 

uma empresa ou tá cuidando da família e hoje, não, eu posso sair à vontade, 

eu posso ficar aqui [se refere ao SESC] o tempo que eu tiver de ficar, não tô 

preocupada com filho pequeno que tá em casa pra eu voltar correndo, então 

essa diferença, eu vejo a diferença. 
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Esse momento atual da vida de Barbara parece ser de mais “liberdade”, pois ela hoje 

faz o que quer. Além disso, ela relata também qual é a sensação de estar ficando mais nova: 

 

É uma sensação de alegria, gostosa mesmo, eu não me sinto nem um dia 

mais velha do que o dia de ontem, o dia amanhã eu espero que ainda esteja 

mais nova porque vêm outras novidades e a gente vai se encaixando e se 

achando melhor, se eu pegasse as minhas roupas de 15 anos atrás era que eu 

vestindo hoje acho que eu ia ser uma velha, porque hoje eu uso coisas que 

me deixa melhor e me deixa mais jovem, porque o tempo vai ajudando a 

gente a se descobrir, as coisas que são legal, [...] que deixa a gente mais 

arrumada e assim eu toco, me sentindo mais jovem, eu não sinto envelhecer 

não. 

 

Nota-se que a velhice apresentada aqui nessa fala por Barbara está identificada com as 

concepções de envelhecimento saudável e bem-sucedido, contudo ao longo da narrativa 

parece que essa ideia de “rejuvenescimento” tem mais a ver com sua convivência com 

pessoas idosas e seu papel na construção de sua significação da velhice do que com uma 

aparente negação da velhice. Novamente, o cuidado vai aparecer nessa questão de modo 

central:  

 

A velhice vai ser um estado de vida que eu devo aceitar também [...], mas 

pra mim velhice mesmo é quando a gente não consegue mais cuidar de si, 

pra mim vai chegar esse estado né, eu sei que vai chegar, mas pra mim vai 

ser compreendido, a minha velhice vai ser só um estado de vida que quando 

a gente vai envelhecendo as forças, claro não vão ficar as mesmas [...] se eu 

ficar aqui vai chegar o momento que eu não vou poder fazer o que eu faço 

hoje né, então, eu tenho de compreender, mas eu acho que é um estado de 

vida. 

 

Da mesma forma a questão do cuidado aparece no modo como ela vê uma pessoa 

idosa, como aquela que precisa do outro e de cuidado: 

 

[...] eu vejo uma pessoa idosa como [...] uma pessoa que a gente tem que 

cuidar dela, né, uma pessoa mais idosa do que eu, eu vejo o idoso como a 

pessoa que precisa do outro, que precisa do outro e por isso mesmo é que a 
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gente tem que fazer agora [RISOS] nessa esperança de que eu vou precisar 

de alguém como que eu fiz com certeza a providência divina vai me 

conduzir alguém que faça o bem pra mim como eu fiz hoje para os outros, 

então eu vejo a pessoa idosa como a pessoa que precisa do outro. 

 

Nota-se que ela parece considerar que essa pessoa idosa requererá cuidado em idades 

mais avançadas, ela parece cogitar que isso poderá ocorrer com ela e a possibilidade de contar 

com alguém que possa lhe dar esse cuidado. Em relação à infância ressalta: “eu conheci só 

minha vó, meu avô paterno eu só me lembro dele uma vez, porque ele morava distante 

naquela época, [...] eu vi uma vez, eu era muito pequena e ele ainda foi lá, depois ele não 

pode mais ir [...]”. Além disso, relata que conviveu com idosos quando adolescente: 

 

Olhe os idosos que eu cheguei a lutar, já tinha meus 17 anos e tinha um casal 

de idosos que morava perto. Que o senhor contava histórias pra gente, esse 

foi o que a gente tivemos mais contato, tinha outros idosos, mas não eram da 

família, as crianças nunca tinha contato, né, esses idosos eles eram vizinhos 

e a senhora, eu já tinha meus 17 anos, crescemos vendo o senhor é contar 

história, a gente gostava muito da história deles e a gente ajuda assim, meus 

pais ajudava eles assim dando cesta básica que naquele tempo não tinha 

aposentadoria. Meus pais ajudavam, como meus pais tinham uma condição 

melhor e eram jovens davam a eles o leite, aquelas condições de ajudar. E a 

gente tava sempre por ali ajudando fazendo alguma coisa que eles não 

faziam e fiquei com muita, sinto muitas saudades agora depois de adulta eu 

já cuidei de idosos, mas em criança não, em criança a gente não teve muito 

contato com idoso. 

 

A questão do cuidado reaparece mais uma vez nesse trecho, mas aqui ela ressalta outro 

elemento, a convivência, quando adolescente, com uma velhice desprovida de recursos, 

assistência e que requeria cuidado, de modo que parece que sua significação da velhice vem 

sendo construída desde essa convivência quando adolescente com esses idosos. Parece, ainda, 

que essa experiência continua marcando o modo como ela significa atualmente, apesar de sua 

vivência ser diferente da desses idosos que conheceu e conviveu, pra ela velhice é aquele 

momento da vida no qual a pessoa precisa de cuidado, no qual a pessoa não pode se cuidar 

mais sozinha. O que pode ficar evidenciado também no momento da narrativa quando ela 

aponta que há diferenças desses idosos de sua adolescência para os idosos de hoje: 
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Olhe tem diferença, [...] porque naquele tempo naquela região onde se 

morava eles eram muito sofridos, sofridos pela necessidade, eram amados 

porque a família estava todos ali por perto, mas as necessidades que tinha 

que a gente não tinha como ajudar que era a medicina né que eles 

precisavam, a gente via cair e morrer sem nenhum tratamento médico isso 

era muito dolorido, hoje a gente já não vê mais isso, que naquela época eles 

caiam e morriam. 

 

Em seguida ela retoma o caso do senhor com que conviveu na adolescência, parece 

que ressaltando o que ficou marcado nela: 

 

[...] o senhor mesmo morreu sem nenhuma medicação, sem nada, eles deve 

ter tido um derrame naquela época que era idoso, mas não era idoso de mais 

de 70 anos, eram idosos que quando estava com 70 anos parecia que tinha 

100, que minha mãe que morreu com 100 não morreu daquele jeito, mas 

naquela época eu me lembro daquele casal eu tinha meus 17 anos o homem 

morreu ele chamava Arquimedes era uma pessoa que a gente queria muito 

bem, mas ficou acamado e morreu e ninguém tinha um médico pra levar e 

ela também deve ter sido um derrame que ela caiu e a gente pegou, que a 

gente era as pessoas mais próximas, e colocou e foi esperar e ficava ali 

cuidando, com os cuidados da gente até morrer viu, então isso eles me dá, eu 

tive muita saudade quando eu era garota já jovenzinha, já tinha meus 17 

anos, mas agora já não é mais assim então vejo a diferença daí do sofrimento 

que eles não tinham uma aposentadoria, não tinha nada. 

 

Mais uma vez essa questão da necessidade do cuidado emerge e também da falta de 

assistência, apesar de que ela percebe mudanças nos dias atuais, parece que velhos precisam 

de cuidado. Ela aponta:  

 

[...] tem uma coisa que tá bem melhor essa lei da aposentadoria desses 

tempos os idosos estão bem melhor ai, agora [...] tem muita coisa que ainda 

falta né a conscientização da criatura acolher o outro [...] eu acho que ainda 

falta, não é nem na sociedade, mas na família. [...] Muita família que não 

tem conhecimento de cuidar com mais amor, tá faltando amor mesmo, o que 
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falta, tem muita gente que ama que já tem conhecimento, mas tem muitos, 

muita gente que falta amor é muito amor que falta. 

 

Novamente o cuidado reaparece como uma necessidade, mas não qualquer cuidado, 

mas o cuidado com mais amor. Quando ela é questionada como se imagina daqui a alguns 

anos ela retoma a questão do cuidado: 

 

Ah eu me imagino que daqui mais, eu quero mais 20 anos de vida, viu 

Senhor, eu imagino que daqui a mais uns 20 anos eu devo tá com 85 anos, se 

eu chegar lá, que merecer eu não mereço não, mas se Deus quiser me dá, eu 

quero, eu imagino está ainda bem [RISOS], andando, cuidando de mim, 85 

anos, eu quero isso. 

 

Assim Barbara finaliza sua narrativa, ressaltando que pretende continuar se cuidando. 

Fica evidenciado mais uma vez como a questão do cuidado perpassa toda sua significação da 

velhice, de um modo que parece demonstrar essa ligação com essa convivência anterior com 

idosos e apontar que a significação da velhice pode ser construída muito antes da chegada a 

esse momento da vida. 

 

7.1.6. Efigênia 

 

Tem 66 anos de idade, natural do interior da Bahia, veio para Salvador há 34 anos para 

estudar, se autodeclara negra, católica, com 2º grau completo, dona de casa e costureira, 

casada há 34 anos, com um filho de 33 anos e uma filha de 30 anos. Reside com o marido de 

68 anos, em casa própria em um bairro popular da cidade. Relata uma renda mensal de quase 

um salário mínimo – fonte é o aluguel de imóvel. Ela desconhece a renda do marido que é 

aposentado por invalidez. Quem gere o orçamento familiar é o marido e ela realiza as 

atividades domésticas. Ela recebe ajuda financeira e em cuidados, dos filhos. Não possui 

plano de saúde, menciona utilizar o Sistema Único de Saúde (SUS) e percebe sua saúde atual 

como bem, os problemas de saúde estão controlados, mas evita ficar em casa para não entrar 

em depressão. Utiliza continuamente medicação para controlar o colesterol e arritmia 

cardíaca. Participa de atividades voltadas para pessoas idosas no SESC, como coral, ginástica 

e teatro. 
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Efigênia quando está falando sobre sua saúde ressalta “Agora eu tô bem graças a 

Deus, graças a Deus que... Se eu ficasse dentro de casa eu tinha certeza que eu ia voltar a ter 

a depressão de novo. Porque eu começo sentir tristeza... Porque o médico disse que é o lado 

da minha mente que tava a alegria tava triste”. Em seguida ela explica porque ficou triste: 

 

[...] devido que meu marido nunca foi homem assim, fiel a mim sabe. Ele 

sempre andou... e eu queria que ele fosse aquele que devia ser né, que eu 

casei tudo direitinho com ele, quando a gente casou a gente fez preparação 

para noivos, depois eu fiz encontro de casais com Cristo, na Igreja Católica 

com ele e tudo, mas ele nunca quis, sempre bandeando pro lado da rua. Eu 

disse é... eu cheguei, conversei com meus filhos a situação, que enquanto 

eles pequeno eles nunca viram eu brigar com ele... nunca briguei na frente 

deles, nunca discuti, nunca xinguei ele, nada, na minha. 

 

Essas situações que vivenciou em relação ao marido, ela disse que ficou tudo 

guardando e foi aí que a depressão apareceu. Quanto ao modo como se vê atualmente, 

Efigênia ressalta: 

Não, agora eu me vejo bem, sabe por que? Eu não penso mais em negócio do 

marido, ele ficou lá pra lá. Eu queria que ele vivesse a vida de esposo 

comigo né, mas agora eu larguei ele pra lá, não digo nada a ele, não brigo 

nem nada, faço minhas coisas... venho pra aqui, volta, sábado e domingo 

quando tem passeio eu vou quando tem... agora mesmo para o mês já vou 

ficar lá no SESC 8 dias, lá no SESC Piatã. Fazendo, brincando e 

participando das coisas e pronto, eu ocupei minha mente. 

 

Chegar aos 66 anos para ela é “[...] eu tô chegando bem assim, com alguns problema 

de saúde controlado, mas vou passando”. Em relação ao momento em que percebeu que 

estava envelhecendo “[...] a gente percebe, né. ... de a pessoas esquecer as coisas... que a 

gente diz assim que tá envelhecendo, né... que teve uma fase que eu esquecia muito as coisas, 

não sei se era problema da depressão, eu esquecia muito [...]. Eu tinha cinquenta e poucos 

anos. Era um esquecimento brabo... que eu tava sim na pia fazendo as coisas, ia pra 

geladeira pegar e não me lembrava”. Diz que nunca pensou em chegar a essa fase da vida “eu 

vou vivendo assim, mas nunca pensei assim, tal idade... Nunca pensei assim não”. 

Em relação a outros momentos da vida, ela vê diferença para hoje: 
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Vejo que agora eu me sinto mais alegre, não sinto mais aquela tristeza, 

aquela depressão não sinto, pra mim esse momento que tô vivendo agora 

está bem melhor do que eu já passei, tá bem melhor, porque aqui tem 

pessoas que eu converso, e um conta um caso, outro conta outro e a gente faz 

uma brincadeira, a gente já participa dos eventos, já participa das coisas. Isso 

pra mim é ótimo, participo do coral, tudo... isso pra mim é ótimo. 

 

Nessa fala percebe-se a importância do Centro de Convivência do SESC para o bem-

estar dessa participante. Para ela envelhecer significa: “Tá envelhecendo... a gente ganha mais 

experiência com as... com a... um aprendizado das coisas que a gente foi crescendo, a gente 

foi aprendendo e vai conseguindo viver a vida assim é um aprendizado dá o envelhecimento, 

vai aprendendo com as outras pessoas com o decorrer da vida mesmo”. Sinaliza: “Bom, 

velhice eu não sinto [RISOS] pra lhe dizer, velhice eu não sinto, se me chamar pra pular 

macaquinho eu pulo, pular corda eu pulo, pra dançar, gosto de festa, velhice eu não sinto, o 

corpo ta envelhecendo, mas eu nem tô vendo”. A velhice assim pra ela significa: 

 

Velhice é um negócio muito triste, a pessoa se sentir velho ali, jogado, aos 

trapos, não, velhice não deve existir enquanto vida alegria as pessoas 

participar das coisas, não tem negócio de olhar pro espelho, “ah! tô velha 

acabada”, que nada, vai passando... é fase da vida que a gente tá passando, 

não tem negócio de velhice, eu não ligo pra esse negócio de velhice não, 

enquanto vida a pessoa tem que viver as fases que a gente tá passando, a 

gente foi criança, bebê, foi adolescente então vai passando a vida ai, a gente 

vai acompanhando até o dia que finalizar. 

 

Para Efigênia “A pessoa idosa hoje em dia tá bem melhor do que os [...] a época que 

eu vivi né... tá melhor porque... eu não sei se na época mais nova eu não sabia desses 

negócios. [...] eu não sabia que tinha esses centros assim que os idosos se reuniam, eu não 

sabia que existia, pessoas idosas se juntarem, participarem, eu não sabia, então eu vim saber 

tem pouco tempo, foi quando eu entrei no coral da UNEB e a menina me chamou pra qui pra 

eu fazer aula de técnica vocal... ai foi quando eu vim saber do SESC aqui, eu cheguei, entrei 

logo aqui e já deixei o coral da UNEB pra lá, só fiquei aqui porque aqui tem tudo que eu 

preciso”. 

Ela ressalta não ter convivido com avós, mas confessa “[...] eu gostava muito de me 

dar assim com idosos, as pessoas... e as pessoas mais velhas sempre gostavam de mim desde 
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eu novinha, sempre as pessoas mais velhas gostavam de mim e tudo, tinha aquele todo 

carinho comigo, as pessoas idosas... sempre minhas amizades sempre eram com pessoas mais 

velhas do que eu... bem mais velhas”. Em seguida ela retoma a comparação dos idosos de 

antigamente com os idosos da atualidade: 

 

Os idosos de hoje estão mais ativos, mais participativos das coisas, da época 

que eu vivi né... então hoje eles se entregam mais pra procurar esses centros 

de convivência assim pra se unir com outras pessoas, pra se divertir pra não 

ficar só em casa pensando na velhice, criando neto que isso cansa muito os 

idosos; às vezes eles querem fazer tudo pra ajudar a família, mas é muito 

cansativo pra eles... pra pessoa de idade que não tem mais aquele pique da 

pessoa nova né, então esses centros de convivência é muito bom para os 

idosos... Mesmo que eles ajudem as pessoas em casa, mas tenha aquelas 

atividades pra ele se preocupar com eles próprios... com eles próprios pra 

não ficar só se doando. 

 

A pessoa idosa aparece em seguida, é apresentada como alguém responsável e que 

gosta de ajudar as pessoas: 

 

A pessoa idosa sempre... [pausa] oh a pessoa idosa são mais responsáveis, 

sempre gostam de ajudar os demais, os jovens, sempre gosta de aconselhar, 

sempre buscando sempre para o lado bom, sempre tem aquela visão do 

perigo, de aconselhar pra não ir para aquele lado mau sempre tem aquela 

preocupação, né, dos jovens, se preocupa muito com os jovens com essa fase 

que tá passando da nossa juventude, então os idosos se preocupam muito 

com isso. 

 

Para ela os Centros de Convivência tratam as pessoas idosas muito bem, mas: 

 

No geral não tem muito respeito com os idosos não, não respeitam muito a 

idade do idoso e diz qualquer coisa e fala qualquer coisa, não tem aquele 

respeito como antigamente. Antigamente na minha época mesmo os jovens 

respeitavam muito os idosos, qualquer pessoa idosa se tivesse um jovem 

fazendo qualquer coisa errada ele chamava pra dar um conselho e eles 

respeitava aquela fala dele... tudo aquele... o conselho e não tinha esse 
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negócio de responder por que “você isso ou aquilo”, não, respeitava e hoje 

em dia não tem mais isso. 

 

A participante Efigênia em relação a sua expectativa de futuro sinaliza “Eu não quero 

imaginar nada não, eu quero ir vivendo, viu, não quero imaginar nada não, que eu pudesse 

fazer... tivesse assim alguma coisa pra ganhar um dinheirinho eu gostaria, mas até então eu 

tô ai vendo ai pra ver como é que vai, mas o de mais, não penso, não imagino meu futuro 

não”. 

 

7.1.7. Paloma 

 

Tem 66 anos de idade, natural do interior da Bahia, veio para Salvador há 55 anos, não 

mencionou o motivo. Se autodeclara parda, católica, com 1º grau incompleto, comerciária 

aposentada há 6 anos, viúva há 10 anos. Reside de aluguel por R$550,00 em bairro popular da 

cidade. Relata uma renda mensal de um salário mínimo e meio – fonte pensão, aposentadoria 

e aluguel de imóvel. Ela é quem chefia a família e gere o orçamento familiar. Ajuda 

financeiramente uma irmã de 56 anos a pagar o INSS. Todas as atividades domésticas são 

realizadas por ela mesma. Possui plano de saúde e percebe sua saúde atual como bem, pois 

não sente nada. Utiliza continuamente medicação para controle do colesterol e hipertensão. 

Além disso, participa de atividades voltadas para pessoas idosas no SESC. 

Ainda na entrevista semiestruturada a participante Paloma relata “eu fui criada assim, 

trabalhando até quando me aposentei. Eu tinha direito de me aposentar até com 50 e poucos 

anos, mas o INSS me massacrou, massacrou, esperando eu completar 60”, quando ela se 

refere a ter tido direito antes, ela se refere a um problema que teve no tendão do dedo, que a 

levou a ficar encostada por 6 anos até se aposentar. 

Em seguida ela menciona como era a vida dela antes e depois de ficar viúva: 

 

[...] sempre tomei conta de casa, trabalhava, tomava conta da casa, eu era 

uma escrava, fazia comida de noite pra dar conta de marido, levar minha 

marmita, comia marmita fria em meus trabalhos, minhas empresas, depois 

que eu fiquei viúva, com 56 anos, ele faleceu com 62, há 10 anos que sou 

viúva, depois que eu fiquei viúva foi que eu comecei a viver a vida de 

alegria. Porque eu entrei no grupo dos idosos, eu participo das coisas, hoje 

em dia eu canto, eu danço, eu frequento ginástica, frequento dança de salão e 

aqui eu sou cantora, eu canto aqui. 
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É uma fala muito forte essa, principalmente quando ela relata “depois que eu fiquei viúva 

foi que eu comecei a viver a vida de alegria” e a partir disso ela constrói sua narrativa  

 

E aí me aperfeiçoei, de um jeito que hoje em dia eu canto sem 

acompanhamento e canto, todo mundo me elogia, é agora que estou vivendo, 

viu, agora que estou vivendo a vida, não tenho problema nenhum, não sinto 

nada, dou graças a Deus todos os dias por ter essa vida de alegria. Danço 

muito e canto muito...  

 

Para Paloma atualmente quando ela se olha: 

 

[...] eu me acho mais nova do que quando eu era nova. Todo mundo quando 

olha minhas fotos antigas diz “menina você hoje é mais bonita... você está 

mais bonita, nem parece que você tem essa idade. E num sei o que”, porque 

do tempo que eu tinha marido para trás, [...]  eu tinha vaidade, mas não tinha 

condições de andar bonitinha, arrumadinha, pintadinha. Com cabelo 

arrumadinho, toda com roupa bonitinha então hoje em dia que eu faço o que 

quero, uso o que eu quero e ando mais jeitosinha [...] do que aqueles 

tempos...  

 

Segundo ela “Pra mim hoje é uma alegria, eu agradeço a Deus todos os dias, não 

tenho problema de idade que o povo tem, pressão, diabetes, junta isso... tenho coisas devido a 

idade nos ossos, mas não que me incomode em nada”. Um exemplo disso ela ressalta: 

 

Quando eu vou para uma festa dançante, eu danço até o pé sair moído, 

ardido e doído. É assim que me vejo hoje, cantando, dançando e muito 

alegre. Paloma hoje é uma pessoa sozinha, mas que eu combato a minha 

solidão nos meus grupos..., com minhas amigas, algumas sinceras, todas são 

amigas, mas tem umas 2 ou 3 que a gente se cola pra tudo... hoje sou uma 

pessoa só, que vive a vida até o dia que Deus quiser. 

 

Além disso, ela fala de não ter um relacionamento com um homem: “Nunca arranjei 

outro homem depois que fiquei viúva porque não me enxergam, porque sou feita, então... 

agora eu me acho bonita, mas eles não me acham, problema deles, eu me acho bonita”. Além 

disso, ressalta que gosta em alguns momentos de solidão: 
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Eu sou assim uma pessoa feliz e alegre, não tenho depressão por não ter tido 

filhos, sou muito contente com minha vida, gosto certas horas, gosto muito 

de solidão. Não acostumo morar com outras pessoas porque eu já tenho meu 

costumezinho antigo de ficar sozinha, mas não fico muito em casa, porque se 

eu ficar muito em casa eu fico depressiva. Então por isso que eu entrei 

nesses grupos pra evitar depressão e ficar deprimida, porque eu nunca pari, 

não tenho filhos, não tenho neto, não tenho marido se eu facilitar a depressão 

toma conta de mim. 

 

Essa fala parece um tanto contraditória, já que ela menciona que não tem depressão 

por que não teve filhos, mas ao mesmo tempo utiliza as atividades em grupo para evitar 

solidão, mas a seguir ela menciona como se sente em relação a não ter filhos: 

 

Porque eu me sinto assim inferior às outras mulheres no sentido de que eu 

nunca pude ter filhos. Até cirurgia eu fiz, mas não deu certo, na época eu não 

pude tomar ninguém pra criar, porque eu trabalhava. Não ia tomar filhos dos 

outros para criar e deixar com malcriação, atoa. Então eu preferi ficar sem 

adotar ninguém, sozinha e hoje me paro só. Mas sou alegre, sou feliz, danço 

canto, e não sinto... não sinto tristeza por isso não, não sinto um pingo de 

tristeza. Agora se eu ficar dentro de casa, mais de três dias sem sair me bate 

aquele tédio, entendeu? Aquele tédio assim... uma que eu moro em uma rua 

tão sossegada que parece o cemitério, tem horas que você olha assim pra rua, 

não vê nem ninguém passar, parece que todo mundo se tranca dentro de 

casa. Então, eu saio. 

 

Paloma aponta uma experiência diferente da maioria das mulheres dessa pesquisa que 

tem filho e inclusive diferente em relação às duas participantes que também não tiveram 

filhos, o fato de se sentir inferior às outras mulheres por isso. Essa questão levantada por ela é 

importante, pois coloca uma especificidade da experiência da mulher ao longo da vida, pois a 

mulher assumir o papel de mãe é algo muito esperado pelo meio social, como se toda mulher 

tivesse que ser mãe, ou mesmo como se só sendo mãe fosse possível se realizar como mulher 

ou se sentir no mesmo nível das demais. 

Quanto em que momento da vida se considera ela ressalta “Eu me considero hoje do 

meio da idade pro final porque minha família nunca foi uma família de durar muitos anos. A 



113 
 

 

maioria, com 70... menos de 80 morrem, então eu estou do meio pra o final. Mas não quero o 

final agora não, quero que Deus estique mais e mais e mais e mais”. A questão da morte 

aparece como sendo indicada por esse momento atual da vida. Para ela o momento em que 

percebeu que estava envelhecendo foi quando ficou viúva aos 56 anos:  

 

[...] eu disse “ai meu Deus daqui pra frente eu vou ficando mais velha, mais 

velha, mais velha, então eu tenho que levantar a cabeça, tenho que procurar 

viver e tenho que procurar evitar doenças”. A única coisa que eu faço, que 

tenho o maior cuidado, hoje em dia, é de evitar de cair doente. Não como 

coisas que faz com que a pessoa idosa adoeça facilmente. Tenho o maior 

cuidado com tudo, com alimentação, com andar na rua, tudo, não saio à noite 

tarde, não vou pra festas à noite, eu preservo muito minha vida. Desde 

alimentação, em casa, acidente, tenho maior cuidado, eu sou muito 

cuidadosa.  

 

 

Além disso, ela retoma “[...] eu percebi que estava envelhecendo... olhando meu rosto, 

meu corpo, meu pescoço e ai procuro... sabe o que é que eu procuro combater? Com um 

blushzinho, uma base, um corretivo nos olhos, cubro uns fiapinhos de cabelo branco da 

sobrancelha com lapisinho de leve pra não ficar parecendo uma Drag Queen, que eu vejo 

idosas que se pintam parecendo uma Drag Queen”. Demonstra o cuidado para não ficar Drag, 

ou seja, parece que em alguma medida ela não quer esconder, mas apenas suavizar as marcas 

do tempo, em seguida ela relata como outras estratégias:  

 

 [...] eu coloco filtro solar por cima, coloco blush [...] e quando eu vou para 

as festas, coloco uma sombra discreta, boto um batom, um brilho, adoro 

batom e brilho, me enfeito... Fico toda bonitinha, procuro vestir umas 

roupinhas mais engraçadinhas pra combater um pouco a idade, agora não 

indiscreta nem de ridícula, na medida do possível eu procuro assim disfarçar 

a velhice, entendeu. Quando eu me maqueio eu passo um corretivo em baixo 

do pescoço pra disfarçar, faço tudo pra disfarçar a velhice, mas eu sei que 

estou envelhecendo, e quero envelhecer mais ainda, porque quem não quer 

envelhecer, procura morrer e eu não quero morrer não, eu quero envelhecer. 
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Apesar de querer combater as marcas do tempo, Paloma ressalta que quer continuar 

vivendo e envelhecendo. Ademais, ela relata que não imaginava que chegaria aos 66 anos 

levando a vida que tem: “Eu não imaginava que eu tinha... que eu ia ter essa vida tão boa 

como eu tenho agora não. Eu imaginava que minha vida ia ser assim, tomando conta de um 

marido velhinho, doente, cozinhando no pé do fogão todos os dias, sem sair pra me distrair. 

Eu imaginava isso, mas eu vi que Deus deu um reverterio em minha vida que hoje em dia é 

que eu estou vivendo alegre”. Consequentemente, ela vê muita diferença no momento atual de 

outros já vividos: 

 

Tem muita diferença porque eu vivi uma vida muito oprimida, muito 

escrava, muito dominada, muito... Agora eu sou dona de mim. Eu sou dona 

do meu nariz, eu faço o que eu quero e tenho vontade. Saio a hora que eu 

quero, volto a hora que eu quero, entendeu? Então pra mim tudo agora está 

melhor... não tem semelhança, não... A característica que continua a mesma 

é a minha vaidade, sempre fui vaidosa... sempre fui vaidosa... só isso, que eu 

venho desde novinha com essa vaidade, já nasci assim. É só isso mesmo. 

 

Apesar de enfatizar a diferença, ela aponta a vaidade como algo que é semelhante em 

relação a outros momentos de sua vida. Conforme Paloma “ninguém quer envelhecer né, eu tô 

me conformando em envelhecer, eu peço a Deus só que eu envelheça com saúde, mais nada. 

A única coisa que peço a Deus é duas coisas só: Proteção e saúde”. Dessa forma, seu 

significado de velhice é um momento na vida que depende de cada pessoa e faz um 

contraponto entre a vivência dela e a de outras pessoas: 

 

[...] pra mim a velhice tá sendo boa porque eu não sinto problema nenhum. 

Mas tem gente se você perguntar a outras pessoas que tomam tanto remédio, 

tanto comprimido pra pressão, pra diabete, pra isso, pra coração. Então a 

minha velhice está sendo muito boa, tá boa de mais, eu peço a Deus que 

continue assim boa. Pra outras pessoas já não são tão boas, porque tem 

problema de estômago, tem problema disso, tem de coração, tem de pressão, 

tem de diabete, pra mim, não. Pra mim está ótima, eu não sinto uma dor de 

cabeça. 

 

Para ela uma pessoa idosa é aquela que: 
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[...] já viveu vários lances na vida, tem muitas experiências boas, outras 

ruins, e é uma pessoa que... como é que eu posso dizer, uma pessoa vivida 

que de tudo sabe um pouco, entendeu? A pessoa idosa de tudo sabe um 

pouco, se ela finge que não entende as coisas, mas entende, de tudo o idoso 

entende um pouco. E os que não procuram, que não entendem algumas 

coisas, porque não procurou desenvolver a sua mente durante sua vida.  Eu 

desenvolvi a minha através do trabalho, começar a trabalhar cedo, isso me 

ajudou demais. 

 

Ela menciona que apenas atualmente está convivendo com pessoas idosas, mas relata 

perceber muita diferença dos idosos de antigamente para os da atualidade: 

 

[...] eu vejo muita diferença, os idosos d’agora são mais evoluídos, os idosos 

de antigamente eles não viviam eles vegetavam, entendeu? De 20 anos pra 

cá é que os idosos estão vivendo porque surgiram esses grupos de idosos, foi 

a melhor coisa que inventaram foi o grupo de idosos porque é o que está 

fazendo hoje em dia os idosos ter autoestima... de viver através dos grupos 

de idosos. 

 

Questionada quanto ao que quis dizer em os idosos de hoje serem mais evoluídos ela 

responde “no sentido de passeiam, viajam, são independentes, os aposentados, os viúvos têm 

sua pensão, além disso, quando trabalhou tem sua aposentadoria e é independente. Tem 

cabeça em pé mesmo, vive a vida melhor hoje em dia o idoso de hoje em dia”. Quanto ao 

futuro Paloma destaca “Ah... daqui a alguns anos eu imagino andando arrastando um pouco, 

com as juntas mais cansadas, sem aguentar dançar muito... eh... mais cheia de rugas, apesar 

de que a do olho eu já tirei, aqui, aquele negócio, aquela... como é o nome?... orelha, orelha 

né? Então daqui mais uns anos eu imagino ganhar na mega-sena pra fazer uma plástica no 

rosto pra tirar as rugas só do rosto”. Além disso, ela explica que já fez uma plástica: 

 

Eu fiz pálpebra, eu tirei a pálpebra, ô... a orelha [apontou para as olheiras] 

daqui que era grande, meu grau é perto e longe. Então eu olhava assim, meu 

grau de perto tão forte, aquelas pálpebras ficavam maiores. Eu disse “vou 

juntar dinheiro pra fazer isso” ai tirei, por isso que é lisinho assim... nenhum 

idoso da minha idade tem isso assim sem pálpebra, sempre tem uma 

banhazinha aqui, a minha foi tirada e eu suspendi a pálpebra, por isso que 
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você não vê isso aqui arriado em cima dos olhos, entendeu? Tem meninas 

até novas que os cílios são já caídos, e quando a gente faz essa plástica de 

pálpebra, suspende os cílios e ficam assim ó, suspenso igual o seu. O seu tá 

suspenso, tá no lugar certo, mas com mais idade a tendência é cair. Mas eu 

fiz por causa das “orelhas” [Enquanto fala aponta para as olheiras]. 

 

Interessante como essa questão da aparência física, das marcas do tempo no corpo 

perpassou a narrativa toda de Paloma, essa parece ser uma questão importante em sua 

vivência da velhice. 

 

7.1.8. Alessandra 

 

Tem 69 anos de idade, natural do interior da Bahia, veio para Salvador aos 7 anos de 

idade trazida pela tia com o objetivo de estudar, viveu aqui até os 24 anos, quando casou e foi 

morar em outra cidade do interior da Bahia, apenas há 13 anos atrás retornou para residir em 

Salvador com 56 anos. Se autodeclara branca, católica, com 2º grau completo em magistério, 

pensionista e auxiliar de enfermagem aposentada há 5 meses, viúva há 37 anos, com dois 

filhos de 44 e 38 anos e três filhas de 42, 41 e 28 anos, com cinco netas de 20, 19, 16 e 9 

(duas) anos e três netos de 11 (dois) e 5 anos; e uma bisneta de 2 anos. Reside em um imóvel 

alugado por R$718,00, em bairro popular com o companheiro de 85 anos e a neta de 16 anos. 

Relata uma renda mensal de um salário mínimo e meio – fonte pensão e aposentadoria. O 

companheiro é aposentado, a renda mensal familiar é de dois salários mínimos e meio, a neta 

é estudante universitária e de escola técnica. Ela e o companheiro chefiam a família, mas ela é 

quem gere o orçamento mensal familiar. Ela ajuda financeiramente ou em cuidados o filho de 

44 anos com deficiência e o filho de 38 anos que está desempregado. As atividades 

domésticas são realizadas por ela e pelo companheiro. Possui plano de saúde e percebe sua 

saúde atualmente como ótima, porque foi sedentária, mas agora é ativa participa de atividades 

voltadas para pessoas idosas no SESC, relata ter tido câncer de tireoide, mas está bem. Faz 

uso contínuo de medicação para diabete e para reposição de hormônio da tireoide. 

Alessandra relata sobre a situação atual “Me vejo bem, muito bem, muito bem graças a 

Deus, só tem a dificuldade de vida porque todo mundo tem”. Para ela está em um momento 

maravilhoso porque está fazendo aquilo que gosta. Ressalta que quando criança conviveu com 

uma tia avó “essa tia era velha, quando eu convivi com ela o tempo todo ela já uma pessoa, 

uma idade já avançada era uma idade avançadíssima que ela tinha e eu criança, nós éramos 
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criança, ela tinha 40, 50 anos a gente tinha 7, 8, 9 anos”. Ela narra sobre a tia “Ela era uma 

pessoa muito ativa, ela gostava de se distrair, gostava de sair, nós saíamos muito, tinha um carro de 

fim de semana”. 

Para Alessandra chegar pra idade está sendo: 

 

Ótimo, tô aceitando plenamente, nada tá vindo contra a minha idade e a 

mim, porque nem meus filhos, nem marido se mete na minha vida, eu faço o 

que eu quero e vejo o que eu acho que tem que fazer que é certo, também só 

faço o que é certo, não me meto com gente ruim, só me meto com gente boa, 

boas quer dizer de bom procedimentos, e pessoas que tenha, que seja meu 

nível, não quer dizer que eu queira me engrandecer, nem me aparecer, mas 

eu gosto de andar com pessoas que sejam do meu nível, não quero, não por 

ser, sou pobre, nem porque eu quero dizer que sejam pobre que eu não quero 

andar não, porque tem pessoas que tem um certo escalão de vida falam 

xingam tem essas coisas assim, eu já não gosto dessas coisas, eu gosto de 

andar no meio, num ambiente no meu alcance do jeito que eu sou. 

 

Em relação à existência ou não de um momento no qual ela percebeu que estava 

envelhecendo ela ressalta “Não, nunca olhei no espelho pra dizer eu tô velha não, nunca 

[RISOS]”. Quanto ao seu significado de velhice ela responde parecendo que se vê como na 

velhice “Eu tô encarando bem, tô encarando otimamente bem, não tô achando dificuldade 

nenhuma, em nada até agora, até o exato momento devido ao que eu já lhe disse que eu 

passei com essas doenças tudo que eu passei e não, pra mim natural”. Para ela as pessoas 

idosas estão evoluindo:  

 

Eu tô achando que muitos estão participando bem, tão muitos se evoluindo, 

não tão ficando mais dentro de casa só fazendo aquelas coisa aqueles 

negócios, muitos são presos pelos filhos, pelos pais, pelos filhos, pelos 

irmãos, pelos neto são coagidos, mas elas que são bobas que tão se 

entregando deixando se entregar, que eu acho que não que a gente tem que 

olhar se a gente tem condições a gente faça se não é que a gente vai pedir 

ajuda e ter compreensão dos netos e dos filhos e os filhos, pra poder a gente 

seguir em frente e eu sinto pena de certas pessoas idosas que não têm, que 

são iguais a mim, a mesma idade, e não têm o que eu tenho, a disposição, o 

que eu tenho e o assim ser uma pessoa [...] que não liga pra nada, de bem 

com a vida. 
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Seu significado de velhice engloba sua experiência, mas não exclui o fato de que 

outras idosas vivenciam de forma diferente. De acordo com Alessandra a sociedade trata os 

idosos muito mal  

 

[...] principalmente motorista de ônibus, que maltrata a gente, não todos têm 

exceções, mas tem uns que fazem que é, que faz pior do que cachorro, 

entendeu? Que eu acho que não deveria, deveria ter pelo poder público a 

fiscalização tem que ser enérgica eu lhe digo por que eu ando muito de 

ônibus eu não tenho carro eu ando é de ônibus, meu transporte é ônibus, 

então eu sofro muito com isso. 

 

Sua expectativa de futuro é construída na narrativa, a partir de um diálogo com Deus: 

“Eu me vejo que se Deus me der vida e saúde eu quero continuar como eu estou, não quero 

jamais me encostar numa cadeira, tomar conta de neto, ficar num canto retraída, jamais, eu 

quero continuar minha vida enquanto Deus me der vida e saúde eu quero continuar do jeito 

que eu sou”. O desejo de continuar ativa e independente fica explícito na fala através do medo 

que ela parece demonstrar de ficar encostada cuidando de neto. 

 

7.1.9. Alcione 

 

Tem 70 anos idade, natural e residente de Salvador, se autodeclara parda, espiritualista 

atualmente, mas com formação católica, economista com mestrado em administração, 

aposentada há sete anos, pensionista e consultora pública e privada, viúva há 19 anos, com 

duas filhas de 43 e 40 anos, com uma neta de oito anos. Reside em bairro nobre da cidade, em 

um apartamento próprio com a filha mais velha. Relata uma renda mensal de onze salários 

mínimos – fonte aposentadoria, pensão e aluguel de imóveis. A filha trabalha e contribui com 

o pagamento das despesas da casa, a renda familiar mensal é de quinze salários mínimos. 

Quem chefia a família e gere o orçamento mensal familiar é ela mesma. Ela ajuda 

financeiramente uma irmã de 79 anos. As atividades domésticas são realizadas por uma 

faxineira e por ela mesma. Possui plano de saúde. 

A participante relatou parte de sua história de vida e ressaltou que aos 51 anos ficou 

viúva:  

Isso foi um... um desastre pra mim, eu levei um ano e meio... mas a vida 

continua, e aí eu retomei, não me casei de novo, não tive... me fechei, eu 
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acho que tive um bocado de coisa aí por trás, até essa histórias do só mulher 

né, nem sei, acho que eu fecho o cerco. Bom, não me casei, e fui com a parte 

profissional a minha vida, a minha filha casou em 2006 [...] ela não casou, 

ela casou depois, mas nasceu minha neta em 2006, e é isso. 

 

Ela relata que o tempo passou muito rápido e que isso é muito difícil e começa 

relatando o que sua mãe dizia e que atualmente ela está compreendendo:  

 

Tem uma coisa que minha mãe me dizia e que agora eu tô sentindo, ela disse 

“Dalva, eu não me sinto velha, eu só me acho velha quando eu vou pro 

espelho, porque interiormente eu não me sinto velha”, ela dizia né? Até uma 

determinada idade num é? Depois [...] no final ela já dizia “Tô cansada, 

quero morrer”, ela dizia assim. Mas eu também, [...] eu ainda não me sinto 

velha, apesar de [...] hoje em dia, dizem que o velho é considerado velho 

começa aos setenta, não aos sessenta, hoje os sessenta ainda não... apesar do 

idoso ser considerado sessenta né, mas o velho só é setenta né, então... mas 

eu ainda não me sinto velha, graças a Deus. 

 

Ela continua o relato, mas já coloca como significa a velhice, como define uma pessoa 

idosa e como ela mesma se sente:  

 

[...], porque na hora que eu sentir velha eu acho que, assim, o velho tem uma 

coisa meio de bolô, de... de... né? ... de decrepitude, não sei... então isso eu tô 

ainda tendo energia... eu acho que eu ainda não me sinto velha, agora assim, 

há uma constatação que é real, você [pigarro] você começa a se olhar no 

espelho, começa a ver que você tá ficando velho, você começa a olhar seus 

retratos, começa a olhar. Então existe isso, é real, existe essas preocupações 

que eu tenho de eu tá atenta a mim, de tá, né, sempre mais ampla, de não 

ficar na queixa nem na... na vítima, porque a vitimização eu acho que é uma 

das coisas que levam a pessoa a enrugar e envelhecer, né? Então tava 

batalhando pra ter uma qualidade de vida legal. 

 

Atualmente, Alcione se define como uma mulher que já fez muitas coisas na vida: 

 

[...] eu acho que eu já fiz, mas que se cobra ainda, mas que tem uma... tá 

tendo uma percepção que tá conseguindo enxergar mais, isso é o que eu fico 
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me segurando, e fico vendo, e fico me dizendo, né? Eu acho que é o normal, 

eu acho que o envelhecer é uma coisa normal apesar de ser uma coisa que 

incomoda ainda, porque há preconceito sobre a velhice, né? [...] Eu acho que 

assim, há uma possibilidade de você dar ainda muitas coisas, mas isso não é 

olhado, eu acho que isso ainda é preconceito como se o velho não tivesse 

mais nada pra dizer, né? E eu acho que isso é uma cultura ocidental, que 

você não vê no oriente, mas aqui no ocidente, eu não sei se em outros países, 

mas que eu acho que aqui nós temos essa cultura, e eu vejo muitas pessoas 

assim, que poderiam ajudar. Eu mesmo né, essa questão de eu fazer a coisa... 

eu não fiz um movimento muito forte porque eu quero fazer alguma coisa, 

eu doar algum tempo de minha vida pra alguma coisa. 

 

Para ela a sociedade trata os idosos a depender do comportamento dele, 

 

O idoso, quer dizer, aí eu vou ver [...] dentro da minha família né, que eu 

conheço, eu tenho uma pessoa, ela mora no interior, [...] o dinheiro dela 

quem pega é o filho, é ele quem gere o dinheiro dela, ela ficou numa 

dependência familiar que vira uma criança antes da hora, ela tem 73 anos aí 

tá com uma série de doenças, imobilizada porque tem artrite, não-sei-o-quê, 

pararan, problemas de saúde, o mundo pequeno e uma infantilização muito 

forte [...] apesar de amar e tudo mas os filhos ficam com pouca tolerância, a 

filha não quer que ela fique muito tempo com ela porque não aguenta, então 

aí ela se queixa, mas ela não enxerga.  

 

Ela continua sinalizando “Eu acho que você prepara o seu futuro” se refere a abrir a 

consciência em determinada idade e ela relata que buscou essa consciência “[...] eu disse 

“Não”, eu não pensei, quando eu comecei a fazer isso na minha velhice, não pensei nisso, eu 

pensei porque eu precisava de uma questão na minha vida e eu disse “Não...” [...] eu quis 

fazer alguma coisa por mim e aí eu me mobilizei pra isso, foi minha sorte né, então eu fui em 

busca de mim”. Assim ela conclui: 

 

É, então eu acho que depende do idoso. Tem idosos aí que eles têm uma 

bom... se eu falar assim, minha irmã mora com a filha, infantilizou também, 

doença, não-sei-o-quê, a filha que gere o dinheiro dela, ela que faz... tem o 

quê? Tem 69 anos. A outra é também um problema, e tal. Eu acho que a 

família... não é que não ame. Ama. 
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Em seguida Alcione especifica que não sabe outras pessoas de condições econômicas 

como seria, mas justifica o que leva a família a não ter tolerância com alguns idosos: 

 

Eu não sei assim, pessoas mais pobres, aí eu não sei, [...] mas assim, não é 

que não ame, mas a depender. [...] minhas amigas que tão nessa idade não, 

tem uma que tá trabalhando ainda, tem 72 anos, trabalha e há um respeito 

muito grande da família por ela, de amor e de respeito porque ela... ela tem 

uma postura independente, ela tem uma postura lúcida, então eu acho [...] 

depende [...] de cada idoso, depende da família, do idoso, eu acho que não é 

um padrão mas se houver a infantilização eu acho que há uma intolerância, 

porque é um peso [...] você se transforma num peso. A infantilização leva 

quem está perto cuidar, e cuidar mais do que seria necessário, e isso é um 

peso. Toda vez que tem um peso há intolerância. 

 

Retoma como ela percebe o tratamento que a sociedade dá às pessoas mais velhas e 

justifica porque: 

  

[...] Do ponto de vista da sociedade eu acho que ainda tem um certo 

preconceito pelo velho, né? É... há um preconceito pelo velho, né, das 

camadas mais baixas, as mais altas talvez, assim, você não tem muita coisa 

mais pra dizer, o jovem ele é muito exaltado porque, assim, ele tá muito [...] 

na mídia, na internet, na coisa, quer dizer [...] eu hoje em dia eu faço meus 

trabalho todos é no computador, mas não sou uma pessoa expert, não, mas 

tudo... meu computador sou eu quem redijo, acho maravilhoso, eu acho a 

tecnologia uma coisa maravilhosa, mas tem gente... eu tenho um amigo meu 

que ele não faz nada, era no papel, isso aí é um transtorno ainda.  

 

Sinaliza a questão da tecnologia e a necessidade da pessoa idosa estar inserida nesse 

universo: 

 

[...] eu não sou expert nessa área de mídia, mas eu tô pelo menos dentro de 

um padrão aceitável ainda. Eu acho que quem não fica dentro desse padrão 

aceitável, né... eu ainda sou chamada, essa semana me chamaram pra 

concorrência, eu boto lá minha... minha ficha, é um ano que nasceu eu boto, 

tá lá, mas ele me chamou porque eu tenho uma referência e não-sei-o-quê, 

foi lá, ver o currículo, foi tudo.  
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Alcione continua ressaltando o que ela continua fazendo e que aquelas pessoas idosas 

que continuam trabalhando tem um papel, se referindo ao exemplo dos escritores: 

 

Escrevi um artigo esse ano, quer dizer, isso ainda leva você a tá ainda 

atualizado... [...] então isso é que faz a diferença. Se você vê pessoas 

renomadas que fora... morreram agora você tem escritores que tavam 

ativíssimos com 70, 72, 73 anos, eles estavam fazendo parte disso, falando, 

escrevendo, então quem fica vivo, né, tem um papel, quem vai morrendo eu 

acho que aí vem o preconceito, né?  

 

Em seguida ela traz o exemplo de sua mãe: 

 

Eu vejo, por exemplo, minha mãe falava né, subir num ônibus, o ô... o... o 

motorista às vezes “Esses velhos...”, então você tem isso, você tem uma 

desqualificação, né, porque não há um respeito culturalmente pelas pessoas 

mais velhas. Mas a depender do velho, a depender da atitude dele isso aí 

muda, né, muda. Não vai ser... não é igual, por exemplo, a uma cara que... 

que tá num posto, se ele é velho “Ih... será que ele é... esse velho aí... como é 

que ele é?”. Então ‘esse velho’ já dá uma decrepitude né? Não há um crédito 

maior do que um cara jovem que esteja, né, porque a imagem é muito 

cultuada, e a imagem do velho e do novo, o novo ganha, aí é minha 

impressão. 

 

Não conviveu com avós, mas ressalta: 

 

Agora sou avó e adoro. Eu acho que é uma... uma coisa, assim, diferente. Eu 

acho que ser avó é diferente”. Quando questionada porque ela responde: “eu 

trabalhava o dia inteiro então [...] eu transferi, pelo menos a minha mais 

velha até os oito, e a minha mais moça até os cinco, eu transferi muito pra 

minha mãe e quando eu tirei, minha mãe sofreu muito porque eu tirei de vez 

né? Mas, minha filha não, minha filha não transfere, mas [...] eu tenho isso 

né, dia de segunda-feira a gente já estabeleceu que eu fico o dia todo dela, e 

em qualquer momento eu posso ir na casa dela, não tem isso. Se ela quiser 

ficar aqui, minha filha não tem problema nenhum, “Vou dormir na casa de 

minha avó”, vem. Ela já tá com oito anos [...]. Mas assim, a gente tem uma 

relação muito legal, e... é uma coisa diferente, acho que por conta disso, de 
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eu não ser a responsável por tudo, é eventual, e... é um amor diferente 

mesmo e é uma coisa muito legal. 

 

Alcione relata que não se imaginou aos 70 anos e retoma a questão que já havia 

mencionado de desenvolver uma consciência de si mesma: 

 

Não fiz esse tipo de conjectura não, mas acho que por tudo isso que eu disse 

né, eu acho que eu fiz uma boa escolha, e eu comecei isso aos 38 anos, 37, 

38 anos, mais ou menos, eu comecei esse trabalho, né, comigo mesmo né? 

Fiz, já participei de várias coisas [...] Aí eu ia, ouvia, sempre nessa busca, 

né? Hoje em dia eu acho que o “Healing” tá me dando a minha resposta, eu 

acho que é a área que eu mais gostei, então [...] eu acho que foi uma boa 

escolha pra mim porque os anos vão passando e você não vai sentindo, o que 

eu tô lhe dizendo, as coisas vão acontecendo, os aniversários vão vindo, o 

ano vai terminando, vai começando outro, vai começando outro, vai 

começando outro, né, então as coisas vão acontecendo na sua vida e de 

repente você vê que o aniversário lhe dá o número de anos não é? Mesmo 

que a sua idade cronológica não corresponda a sua idade mental nem a sua 

visão de vida, mas é uma... é uma cronologia, cê tá com 70 anos. Então eu 

acho que isso foi uma coisa que me ajudou a chegar aqui como eu tô. 

 

Para Alcione ela começou a perceber que estava envelhecendo quando os homens não 

estavam mais olhando para ela:  

 

[...] Eu acho que foi a partir de 58, 60 que você... 70 anos. [...]. 70 e poucos 

anos. Que eu já não era... não havia um olhar mais. Que as vezes passa um 

homem e olha. Não é que... não é uma coisa assim de paquera não, é só o... o 

olhar né? [...] É um olhar. Você passa a ser invisível. Você não é mais 

mulher. Né? Eu acho que foi aos 60 [...] pra mim é uma coisa difícil. Isso eu 

trabalhei, inclusive, em terapia, e tal, né?  

 

Ela exemplifica outra situação relacionada com essa questão:  

 

Porque apesar de que, é assim, às vezes você tem colega seu que eu encontro 

um colega meu assim diz “Ah, você está ótima, maravilhosa”. Há um ar [...] 

de interesse, mas assim, mas é porque ele também tá velho, entendeu? Então 
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é isso aí que é a... a questão, mas eu acho que incomoda. [...] Mas agora já tô 

começando a desligar um pouco, sabe? Um pouco mais, sabe? É isso 

mesmo, você tem que aceitar, tem que ter aceitação porque senão fica difícil, 

mas no início incomoda. 

 

Quando questionada como está sendo envelhecer, Alcione aborda a questão da morte 

“Na verdade eu não sei. Mas [...] eu de vez em quando penso, assim, porque... é... sobre a 

morte. A morte é um tema que as pessoas não falam, é um tabu, não se pode falar sobre a 

morte”. Ela explica que as crianças do interior têm acesso aos velórios porque acontecem em 

casa, enquanto as crianças da capital não participam dessa situação, em seguida ela conta que 

foi a um enterro com a neta: 

 

Então, eu fui com a minha [...] “Ah minha vó, você vai morrer com cem 

anos”, eu digo “Ah não, não me rogue essa praga”... aí eu digo “Oitenta”, aí 

minha sobrinha [...] que eu tenho uma boa relação com minhas sobrinhas, 

[...] tem uma relação tia-mãe né? Aí fica todo mundo achando que eu não 

devo morrer [...]. Então tem essa coisa na família de as meninas me terem... 

ter uma relação muito saldável comigo, muito legal, então ninguém quer que 

eu morra... Mas eu peço sempre a Deus, tem uma meditação aí que às vezes 

eu faço de assim, não deixar eu deteriorar, então eu acho que tá mais perto, 

eu penso muito mais na morte do que antes. 

 

Nesse trecho narrativo Alcione demonstra sua perspectiva de futuro. A morte apareceu 

em diferentes momentos, assim como contrapontos entre juventude e velhice, vida e morte, o 

comportamento do idoso é o responsável pelo modo como a sociedade trata. 

 

7.1.10. Cleusa 

 

Tem 71 anos de idade, natural e residente de Salvador, se autodeclara branca, católica, 

com 2º grau completo, dona de casa, pensionista há 20 anos, divorciada há 20 anos, com duas 

filhas de 38 e 36 anos e um filho de 39 anos, com uma neta de 3 anos. Reside numa casa 

própria com a filha de 36 anos, em um bairro que fica entre o centro da cidade e uma região 

nobre. Relata uma renda mensal de dois salários mínimos e meio – fonte é pensão, ela 

desconhece a renda da filha e a renda total familiar. Quem chefia a família e gere o orçamento 

familiar é ela mesma. Ajuda financeiramente à filha de 38 anos. Todas as atividades 
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domésticas são realizadas por ela mesma. Possui plano de saúde e percebe sua saúde atual 

como ótima, ressalta que se cuida para não adoecer e que não utiliza nenhuma medicação. 

Além disso, participa de atividades voltadas para pessoas idosas no SESC. 

A participante relata como se vê aos 71 anos de idade: “De saúde eu vou ótima, agora 

assim mentalmente não vou muito bem não, por causa de minha filha que tem problema 

neurológico, usa droga, ele não sabe [cochicha que se refere ao “paquera”38], então minha 

vida é uma merda depois disso... Olha por enquanto eu tô com a cabeça boa, porque eu saio, 

passeio, saio pra dançar, viajo distraio muito se não, eu já tinha pirado”. A participante 

Cleusa quando questionada se houve algum momento em que percebeu que estava 

envelhecendo ressalta “Oi por incrível que pareça eu não me acho velha não, eu me acho bem 

jovem, minha cabeça tá jovem ainda me acho uma adolescente como meu filho me chama”. 

Nesse sentido, ela explica que não imaginava chegar aos 71 anos “[...] eu não achava 

que eu ia nem chegar aos 50... é, não sei, quando eu tinha 20 e poucos eu me achava velha 

agora aos 71 anos é o contrário, eu não me acho velha, acho que é a mente que não 

envelheceu ainda, eu devo cair na real”. Interessante perceber essa noção de que a mente não 

envelheceu, mas essa expressão “cair na real”, pode denotar que ela em alguma medida não 

nega o envelhecimento ao se achar jovem, porque em momento pode perceber que 

envelheceu. Em alguma medida essa afirmação remete a ideia da eterna juventude, de que a 

mente não envelhece como o corpo, essa visão está presente na nossa sociedade que valoriza a 

juventude e nega o envelhecimento. 

Quanto a esse momento atual ter diferenças ou não em relação a outros momentos já 

vividos ela destaca “[...] agora eu tô achando muito melhor, que antigamente não era muito 

não, agora eu tô achando melhor apesar dos problemas... porque eu vou pra onde eu quero, 

saio pra onde eu quero, faço o que eu quero na hora que eu quero então isso ai é muito bom, 

é que nem um passarinho que saiu da gaiola”. Quando questionada ao que ela atribui ter 

conseguido liberdade, ela responde: “Aqui ao SESC, por exemplo, o SESC, tem muita 

atividade, tem passeio, tem palestra, tudo que tem aqui eu gosto”. Com essa fala parece que o 

Centro de Convivência do SESC proporcionou a Cleusa possibilidades que ela não tinha 

antes. 

Para Cleusa “Envelhecer é deixar de ser jovem” e “Velhice? Velho é, nunca nem 

pensei nisso, acho que a velhice é a pessoa querer fazer as coisas e não poder né e não 

poder... Querer passear e não porque não pode se locomover, então enquanto eu puder me 

                                                           
38 Ele chegou com ela para a entrevista, mas ficou em outro espaço esperando ela. 
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locomover eu tô me achando jovem”. Nesse momento seu significado de velhice é explicitado, 

ela associa a essa impossibilidade de fazer as coisas, de ir e vir. Ademais, ela dá um exemplo 

acerca de uma pessoa idosa: 

 

As vezes ela quer ir num lugar e não pode, depende de um parente ou de um 

amigo aí é ruim né, quer viajar e não pode, os filhos não deixam, às vezes 

não tem dinheiro pra passear não é, aposentado só dá pra remédio, eu graças 

a Deus ainda não tô precisando de remédio nenhum. [...] não poder se 

locomover, não poder fazer as coisas que quer, não comer a coisa que quer 

não é, aí eu acho o fim da picada mesmo. 

 

Para Cleusa, que se senti livre e que pode fazer o que quiser, parece que não se 

locomover é algo muito difícil de cogitar, porque no significado de velhice construído por ela 

a pessoa idosa tem essa limitação, assim como ela não tem, ela não é velha, mas jovem, 

porque socialmente essa possibilidade de locomoção e de fazer o que quer está muito atrelada 

a juventude como um estilo de vida. 

 Relata também que quando criança conviveu com idosos, ela ressalta “Eu me dava 

bem com os idosos, eu gostava de conversar com idosos, eu gostava quando era pequena, me 

dava muito bem”. Já em comparação dos idosos de antigamente com os idosos da atualidade 

ela faz uma distinção: “[...] tem diferença, o idoso hoje sai, passeia e tudo antigamente ficava 

em casa fazendo crochê, tricô, cuidando dos netos, hoje em dia mudou”.  

Quanto ao futuro, Cleusa expressa o desejo de permanecer como está atualmente: 

 

Eu quero tá assim ainda como eu estou, que eu tenho uma amiga que ela tem 

já tá perto de 90 ela mora sozinha, faz tudo sozinha, vai pra festa, namora, 

viaja, se distrai, eu quero ser assim, sem problema de saúde, sem nada, por 

isso eu tô me cuidando; há muito tempo que eu me cuido pra chegar lá 

beleza ainda. 

 

Diante dessa fala, pode-se inferir que aparece um desejo de se manter saudável e ativa.  

  



127 
 

 

7.1.11. Vera 

 

Tem 71 anos de idade, natural e residente de Salvador, se autodeclara morena clara, 

católica, com nível superior completo em técnicas comerciais, aposentada há oito anos como 

professora de nível médio, viúva há 12 anos, com dois filhos de 50 e 40 anos e uma filha de 

45 anos, com dois netos gêmeos de 9 anos e uma neta de 11 anos. Reside numa casa própria 

com a filha de 40 anos, em um bairro que fica entre o centro da cidade e uma região nobre. 

Relata uma renda mensal de dois salários mínimos – fonte aposentadoria. A renda familiar 

mensal é de quatro salários mínimos, a filha trabalha. Quem chefia a família é ela mesma. As 

atividades domésticas são todas realizadas por ela. Possui plano de saúde. Ressalta que pela 

idade que tem percebe sua saúde atual como não sendo das melhores, considera deficiente, 

doença de velho, faz uso contínuo de medicação para diabete e hipertensão. Além disso, 

participa de atividades voltadas para pessoas idosas no SESC. 

A participante inicia sua narrativa com um pouco de sua história de vida, ela relata que 

morou com seus avós no interior, mas depois que sua mãe se aposentou ela foi morar com ela 

em Salvador, em seguida ela fala da mãe: “[...] ela morreu fiquei sozinha e ela me pediu uma 

única coisa, que eu estudasse”. A partir disso ela segue sua narrativa falando também dos 

estudos: 

 

[...] eu passei por vários problemas, estudei, me formei, me casei, tive os 

filhos, então pra progredir foi difícil e eu só fui fazer curso superior quando 

meu filho já tinha 16 anos, quando abriu a UNEB no interior; eu estudava 

em casa com as colegas, não tinha negócio de pré-vestibular, nada disso, 

chegava na biblioteca pegava os livros emprestados, levava, estudava, ouvi o 

rádio, escrever, escrever fez o vestibular passei e o grupo que estava comigo 

todos passaram, é sempre assim. 

 

A partir disso ela chega aos dias atuais também sinalizando a questão dos estudos: 

 

[...] ah quando eu vi aqui pra Salvador eu fui logo pra UNEB fazer UATI 

Universidade Aberta para a Terceira Idade fiz lá também, dança moderna, eh 

dança moderna, fiz, estudei línguas, foi ótimo, levei três anos, teve também, 

fazia parte de musical me apresentei em várias cidades, aqui em Salvador tá 

entendendo? Mas depois eu achei a oportunidade de vir pra aqui [se refere ao 

SESC] [...] ai tive que decidir porque não havia condição de eu ficar lá e 
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aqui, fiquei um ano lá e aqui, aí eu digo “virou emprego” cheguei lá, 

cancelei fiquei só aqui, porque tudo tem um limite né. 

 

Assim, atualmente ela se sente feliz e justifica isso pelo sucesso financeiro dos filhos e 

dela. Parece que tem muito a ver com essa questão de ter estudado e lutado para progredir na 

vida:  

 

Porque meus filhos são bons, bem-sucedidos todos três, meus netos 

nasceram normais porque eu acho que uma criança normal quando nasce é 

um prêmio de Deus, só quem tem filho anormal é que sabe né, meus filhos 

bem-sucedidos eles não dependem financeiramente de mim de nada nem eu 

deles, todos têm casa própria e eu também tenho. [...] E nós não temos 

problema financeiro nenhum, eh eu não incomodo eles, mas se eu ligar 

qualquer hora tá sempre à minha disposição, mas eu não abuso, procuro 

minha independência, viajo. 

 

Em seguida ela relata sobre as viagens e sinaliza que para viagens mais longas leva a 

filha para se sentir segura e em viagens mais curtas ela vai com as amigas: 

 

[...] ah esqueci de dizer, [...] quando há oportunidade viajo pelo SESC. [...] 

Excursão é, é viajo de excursão, cruzeiro já fiz cruzeiro, ai quando a viagem 

é mais longa eu prefiro ir com minha filha, porque eu me sinto mais segura 

em relação, porque [...] tenho fragilidade, não sou mais uma pessoa que 

posso enfrentar, adoeceu tenho procurador um pessoa pra tomar, tomar conta 

de mim, tomar as devidas providências né, agora quando é viagem curta eu 

faço com coleguinhas. 

 

Ademais, ela comenta sobre ter um namorado “[...] ah sim eu tenho um caboclo [...], 

namoradinho de besta, namoro de velho é chiclete no sapato [RISOS]”. Interessante a forma 

como ela adjetiva o relacionamento atrelando a questão de serem velhos. Quando questionada 

sobre o que ela quis dizer com isso de “chiclete no sapato” ela explica: 

 

[...] É porque não tem nada, minha filha é só pegar na mão beijinho aqui e 

acabou, indo pra festa dançar, não tem sexo aquelas coisas nada disso, 

afinidades só afinidades né. É uma pessoa que se eu adoecer e telefonar vai 



129 
 

 

lá em casa né, se eu tô em casa e precisar de um pão, de vez em quando eu 

não abuso, e ai eu também colaboro, oriento ele bastante, meus filhos 

conhecem, mas não mora comigo não ele tem a casa dele, é aposentado é 

velho também, tem a casa dele, tem a aposentadoria dele, agora não tem o 

nível cultural que eu tenho, então vou dando orientação. [...] ele não depende 

de mim, entendeu. 

 

Vera relata o papel desse namorado em sua vida e parece demonstrar um cuidado em 

justificar que ele é independente, que ele vive na casa dele como se assegurasse para o outro, 

nesse caso a pesquisadora, que ele não está se aproveitando dela financeiramente. Claro que 

se trata de uma inferência, mas a seguir ela aponta outro aspecto da vantagem de estar com 

esse namorado é a segurança que ele proporciona por ser homem: 

 

[...] porque ficar sozinha e só chamar colega e tudo nem sempre elas estão 

disponíveis e com um homem, mesmo que seja velho, eu tô mais segura, viu, 

fia [...]. Como eu saio, se eu saí pra uma festa 6:00 horas da noite e voltar 

9:30 e tudo é mais difícil pra eu ser atacada porque eu tenho uma pessoa ali 

que tá ali, um homem né, é velho mas é homem [RISOS] entendeu? Um 

homem respeita outro, sabia?  

 

Nesse momento da narrativa ela parece colocar uma questão associada ao ser mulher 

idosa como uma condição de vulnerabilidade social, de modo que esse namorado parece 

cumprir o lugar de proteção. Em seguida ela retoma como ela se vê atualmente e relata sobre 

sua mudança para Salvador: 

 

Eu me defino a pessoa feliz, feliz e que graças a Deus minha vida deu [...] 

certo, tudo deu certo pra mim, mas isso tudo enfrentando dificuldades né, 

muitas dificuldades eu enfrentei né, mas eu sou feliz, minha filha não gostou 

quando eu vim não, pra aqui não, mas foi muito bom pra ela tocar a vida 

sozinha lá no interior com a filha dela [...] e o pai da filha porque deu 

autoridade a ela pra controlar, dirigir; eu achei que ela progrediu mais, eu 

tava sendo feito um amoletozinho né, tudo mamãe, agora não tem, ela toca a 

vida dela [ênfase], deu mais autonomia a ela tá entendendo? Que na ideia 

das filhas é que a mãe fique sempre ali apoiando, fiquei três anos pronto. 
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Vera parece atribuir valor e importância a sua trajetória buscando progredir na vida, 

pois nas palavras dela chegar aos 71 anos “Significa eu acho que é uma vitória não?”: 

 

É vitória porque eu consegui chegar aos 71 anos e ando com minhas pernas, 

sei lidar com dinheiro, sei lidar com movimentação bancária, sei pagar 

imposto de renda, sei me movimentar aqui na cidade, me relacionar com as 

pessoas, tá entendendo? Acho que eu sou responsável né, que a vida é uma 

aprendizagem, só deixa de aprender quando morre, eu aprendo e também 

ensino, não é? 

 

A questão da aprendizagem aparece nessa fala como algo importante e de certa forma 

já apareceu quanto ela narrou sobre os estudos. Além disso, nota-se que a vitória em chegar 

aos 71 anos está atrelada à possibilidade de estar nessa idade ativa, de ter autonomia e 

independência, parece que é como se nesse momento da vida isso não pudesse ser possível. 

Ademais, ela relata que não se imaginava chegar nessa idade e ressalta “[...] não sei até 

quando vai né”. 

Além disso, ela relata que esse momento atual tem diferenças em relação a outros 

momentos já vividos: 

 

[...] são diferentes porque eu tô fragilidade não tenho aquele dinamismo, 

nem a força que eu tinha quando eu tinha meus 30 e tantos anos, [...] eu me 

movimentava, era professora de educação física durante o dia todo, imagine 

e a noite ia pra sala de aula dar aula de segunda a sexta, por aí você tira, 

ajudei muita gente, meu filho diz “ai oh nem acende, ela bota uma luz na 

mão da pessoa e dá um empurrão nas costas” [gargalhadas] você com uma 

luz na mão eu lhe dou um empurrão você só cai se você, você tá com a luz 

ali pra olhar o caminho né, então abre caminho pra gente [ênfase] [...] muita 

gente, na educação em tudo eu procurei encaminhar as pessoas como 

educadora. 

 

Nessa fala Vera sinaliza a diferença quanto ao corpo, pois hoje ela está fragilizada e 

sem o dinamismo que tinha anos atrás. Contudo, ressalta esse papel que exerce de educadora. 

Quando questionada se esse papel como educadora é uma diferença ou uma semelhança como 

outros momentos em que viveu, ela ressalta “Eu sempre que tenho oportunidade eu ainda 
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ajudo as pessoas”. Assim, além de diferença há semelhança nesse momento da vida em 

relação a outros já vivenciados. 

Quanto ao momento em que percebeu que estava envelhecendo ela relata “Já, já, 

envelhecendo, já antes de eu me aposentar eu vi que eu estava envelhecendo no caminhar, na 

força física para aguentar segurar um peso, quando eu volto de uma viagem eu fico 

cansada”. Mais uma vez o corpo aparece como mediador nesse processo de envelhecimento. 

Em relação à velhice ela destaca: “[...] eu acho que o velho, eu mesma me sinto comida de 

médico. [...] comida de médico que tudo, que quase todo mês tá no médico virou comida de 

médico [gargalhadas]”. Em seguida ela explica o que quer dizer com “velho é comida de 

médico”: 

 

Comida de médico, quer dizer o médico sempre tá tendo vantagem em cima 

da gente, tem sim, ai você vai pra uma besteirinha e é isso, isso é tanta coisa 

que você tem que fazer e daqui a pouco é outra não tem nada, então virou 

comida de médico, eu acho que idoso é comida de médico, sabe qual é? O 

médico sobrevive da gente, ele enriquece tudo através da gente que nós 

precisamos dele pra passar a medicação, sempre a medicação tem que ser 

orientada pelo médico, entendeu? [...] Todo grosseiro, comida de médico, ou 

seja, vive enriquece em função de todos os idosos, virou comida de médico 

[RISOS]. 

 

No que se refere à imagem que tem do que é uma pessoa idosa ela: 

 

Como você vê/define uma pessoa idosa hoje? eu vou falar uma palavra 

elitizada, mas geralmente eu falo besteira [...] O que é idoso é, ai eu vou 

falar uma linguagem metida, é o que faz guarda tudo, faz questão de tudo e 

se queixa muito [...] guarda merda, faz questão de merda e queixa muito 

[gargalhadas]. Começou guardar merda, faz questão de merda tá velho 

[gargalhadas] eu falei [...] É que você vai fazer questão de porcaria? Como 

você vai guardar porcaria menina, você olha assim eu não vou usar, eu não 

vou usar isso, porque eu vou guardar, porque eu vou fazer questão se tem 

outra pessoa, a parte espiritual, que precisa tanto que a pessoa maravilha 

você passa pra pessoa esvazia um pouco aqueles seus armários, sua cabeça. 

Armazenar? Armazenar é valores, mas não, não precisa pra que guardar, no 
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dia que eu não precisar disso, esse lenço, pra que eu vou guardar isso, vou 

dar pra outra pessoa que precisa tanto vai gostar 

 

Nessa narrativa a participante complementa seus significados de velhice, se ser velho é 

ser “comida de médico” é também fazer questão de tudo e de guardar as coisas. Interessante 

que isso em alguma medida se contrasta com a vivência dela, que é feliz, pois tudo deu certo 

na vida, vitoriosa porque chegou aos 71 anos ativa, desapegada das coisas materiais, mas ao 

mesmo tempo ela se sente fragilizada com menos dinamismo que pode ter haver com essa 

questão de idas ao médico. 

Ela relata ter convivido com sua avó e caracteriza um pouco como era a vida dela: 

 

Minha vó era muito infeliz, coitada, minha vó, minha vó era tão amorosa, ela 

ficava tão nervosa quando os filhos adoeciam, era dificuldade financeira, não 

tinha aposentadoria, vivia de, de sobra dos filhos, ela pessoa não teve estudo 

nenhum, coitada, tá entendendo? A pessoa que não participava nada da 

sociedade, absolutamente nada, nem religião, nem clube, nem festa nada 

[ênfase] não tinha televisão, não tinha rádio, depois meu tio conseguiu um 

radiozinho que funcionava somente duas horas de 6:00 as 7:30 com bateria 

que não tinha energia elétrica lá no interior, então a vida dela era cozinhar, 

cuidar da casa, limpar a casa, cozinhar, varrer, lavar roupa na mão, passar 

ferro, era isso. 

 

Ao fazer uma comparação dos idosos da época de sua vó com os idosos de agora em 

ressalta “[...] ah hoje os idosos tão levando uma vida bem melhor, 100% melhor 100%, 

porque nós temos aqui, por exemplo, o Centro de Convivência, mas quem não tem, tem aulas 

de ginástica por aí afora, tem colégio, até a igreja não é mais aquela igreja”. E retoma a 

descrição das mulheres e dos velhos, em geral, de antigamente: “[...] Ah eram muito infeliz, 

uma mulher com 30 anos lá antigamente era considerada velha já, as moças se casavam com 

14, 15 anos, a moça com 20 anos já era considerada velha... os velhos de antigamente eram 

infelizes, infelizes, muito infelizes”. 

Quanto ao futuro Vera ressalta “Ai eu imagino, ah imaginar eu vou resistindo, fazer 

minhas atividades né, eu não faço tudo aqui procuro limitar enquanto minhas forças derem, 

enquanto não der mais eu vou ficar só em casa é vendo TV, se tiver as vistas boas ainda leio 

um livro, ouvi uma música se o ouvido tiver bom e agradecer a Deus e me preparar pra o, 
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pra entregar a alma a Deus”. A dimensão da morte aparece assim como a possibilidade de se 

fragilizar mais fisicamente. 

 

7.1.12. Marcia 

 

Tem 74 anos de idade, natural do interior da Bahia, veio para Salvador há 30 anos 

quando os filhos precisaram vir estudar na capital, se autodeclara morena, católica, com 1º 

grau incompleto, dona de casa, viúva e pensionista há dois anos e meio, com uma filha de 53 

anos e cinco filhos de 52, 49, 48, 47 e 12 anos (esse último é filho de criação); e com 

netos(as). Reside próximo ao centro da cidade, com o filho de 52 anos e o filho de criação, em 

um apartamento alugado por R$1.100,00 mensais. Relata uma renda mensal de um salário 

mínimo – fonte pensão. Os filhos(as) custeiam algumas despesas dela, não mencionou quais. 

O filho trabalha e faz faculdade, mas ela desconhece a renda mensal dele. Quem chefia a 

família são os filhos e filhas, mas quem gere o orçamento familiar mensal é o filho de 52 anos 

que mora com ela. Ela ajuda financeiramente e em cuidados o filho de criação. As atividades 

domésticas são realizadas por ela e uma diarista que trabalha na casa de dois de seus filhos. 

Possui plano de saúde e percebe sua saúde atual como sem doença grave, nunca fez cirurgia, 

nunca foi em um hospital, nunca levou um ponto e teve todos os seus filhos de parto natural 

em casa com parteira. Contudo, as vezes sente dores nas costas, utiliza continuamente 

medicação para pressão e reposição de cálcio. 

Ainda durante a entrevista semiestruturada, Marcia destacou que antes era feliz “Se 

tava com todo mundo em casa, meus filhos, todo mundo, [...] o marido em casa, eu... me 

sentia feliz minha filha. Eu era feliz, graças a Deus, eu era feliz. Agora eu nunca gostei de 

ficar sozinha, e nem hoje eu gosto [...]. Não suporto ficar sozinha. Eu gosto da casa cheia”. 

Ela relatou que foi difícil quando o marido faleceu de câncer há cerca de dois anos e 

oito meses39 mas segundo ela “Deus ajuda que a gente vai recuperando”. Atualmente ela se 

vê bem, relata que nunca pensou como seria chegar aos 74 anos nesse momento da vida. Ela 

define “Tô a mesma coisa assim”. Chegar para a idade está sendo para ela “[...] ótimo, eu só 

não quero que Deus deixe eu ficar doente assim, numa cama, coisa, eu acho aquilo muito 

triste. De cê ficar doente, assim, numa cama dependendo do zôto, ah, você precisa morar na 

casa de um filho, ah, isso eu não quero não [ênfase] [...] quero sempre, assim, aí eles vêm 

ficar comigo, mas eu na minha casa”. Ademais, ela acrescenta “Agora eles vim, assim, pra 

                                                           
39 Cálculo feito por ela no dia da entrevista. 
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minha casa tudo bem, mas assim, falar assim ‘Ah não, vamos deixar essa casa porque a 

senhora vai morar comigo’, aí eu acho que... eu vou me sentir muito mal. Não gosto não, não 

quero isso pra mim não”. 

Marcia enfatiza essa necessidade de permanecer em sua casa “Agora eu só quero [...] 

ficar na minha casa mesmo, ter uma pessoa que more comigo”. Ressalta que a mãe biológica 

do seu filho de criação, que foi sua empregada doméstica e é sua atual diarista, chegou a 

morar com ela fazendo companhia, mas engravidou e por circunstâncias de trabalho foi morar 

em outro local.  Em relação à família ela relata que é tratada por todos, mesmo chegando pra 

idade, da mesma forma de antes. 

Ressalta que não conheceu seus avós, nem o sogro e a sogra, nem se lembra de ter 

convivido com idosos quando criança ou adolescente. Marcia define uma pessoa idosa como 

aquela que “depende muito das outras pessoa né? Tem que ter uma pessoa ali só pra... [...] 

tem pessoas idosas que ela é lúcida, faz as coisas”, continua o relato com o exemplo de suas 

irmãs, uma ativa e outra que está dependendo dos outros: 

 

 [...] eu tenho uma irmã que tem noventa... e oito anos, ela ainda faz croché. 

É lúcida, normal, mas já tem outras pessoas que não tem essa... eu tenho uma 

irmã que ela agora tá dependendo... ela é mais nova, tem oitenta e três anos, 

mas ela é mais fraca do que essa que tem noventa e oito. Porque ela foi 

muito doente [...] na infância, ela sofria de asma, muito sofrida na infância, e 

hoje em dia ela... ela teve problema nas costa [...] Aí ela depende... nem 

banho ela tá tomando mais só, precisa uma pessoa pra dar banho, então eu 

acho isso muito triste né, muito... muito triste mesmo porque aí ela 

depende... se tiver uma pessoa ali que... que consegue levar ela pra tomar o 

banho tudo bem, se não ela sozinha eu acho que ela não guenta tomar banho, 

porque ela tá muito fraca. Então eu acho... eu acho isso difícil. 

 

Parece que ela se preocupa em ficar dependente dos outros, pois ressalta essa questão 

em diversos momentos, quando relata que os próprios familiares atualmente não querem 

cuidar das pessoas velhas porque não têm paciência, assim ela reforça o que pensa:  

 

[...] Antigamente o pessoal tinha mais paciência, hoje não, hoje não tem 

muita paciência não. Não sabe mais lutar assim com uma pessoa velha, 

porque a pessoa velha precisa de muito carinho, de muito cuidado, [...] e 

hoje tá difícil, cê tá vendo... hoje é difícil de você encontrar [...] uma pessoa 
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pra trabalhar em sua casa tá difícil cê encontrar, quanto mais se for pra tomar 

conta de uma pessoa idosa. [...] Se bota uma babá maltrata as crianças né? 

Tá difícil. Se bota [...] pra tomar conta de velho é pior ainda, [...] tem que 

rezar muito pra Deus dar [...] uma coisa pra a gente terminar os dias, assim, 

tranquilo e sem depender muito de... dos outros né?. 

 

Nesse trecho é possível perceber que Marcia considera a pessoa velha como quem 

precisa de carinho e cuidado, sendo essa uma necessidade que a família não tem paciência 

para suprir. Menciona a dificuldade em conseguir cuidadores para crianças e velhos, inclusive 

o risco de violência para ambos, ressaltando claro que para as velhas é pior. A fé em Deus 

aparece como uma forma de lidar com essa incerteza e medo diante da possibilidade de ficar 

dependente dos outros no futuro, assim ela cria essa expectativa através da fé de até o fim da 

vida não depender muito dos outros. Em seguida ela emite sua opinião em relação a com as 

pessoas lidam com a morte dos idosos e faz uma comparação com a juventude como o melhor 

tempo da vida: 

  

Hoje quando uma pessoa morre, pessoa de idade, o outro fala assim, “Ah, já 

tava na hora de morrer mesmo, tá velho”, então a resposta que eles dão é 

essa. [...] Então eu digo todo dia assim, que a gente tem que aproveitar a vida 

enquanto tá nova, vai aproveitar, passear, eu digo todo dia pra as meninas 

“Aproveita minhas filha, namora, passeia, viaja”. Que é o tempo bom né? É 

o tempo bom tá ai ô se diverte, passeia bastante aí que é o tempo bom, que 

quando chega na idade... Tem muita gente idosa que tem a vida boa, mas 

tem muitos que sofrem, viu. Tem muitos que sofrem. 

 

Conforme essa fala, ela mesma cogita que a velhice é vivida de uma forma boa para 

alguns idosos, enquanto outros sofrem. Quando questionada como é esse sofrimento ela 

ressalta “[...] é muito difícil uma pessoa idosa... mesmo que tenha uma família boa, que 

cuida, que dá carinho, que dá assistência, mas também eu vejo muita gente velha que [...] os 

parente não cuida, não... fica, assim, jogado, um dia vai pra uma casa, outro dia vai pra 

outro, um filho não quer, outro não quer”. Mais uma vez ela exemplifica com a situação de 

alguém próxima: 

 

[...] eu mesmo tô com uma cunhada aí, irmã do meu esposo que tá, ela tá 

velha, ela fez noventa ano agora em março, mas ela já teve problema de 
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coração, é doente, e aí tem muitos filho, aí um filho fica um tempo aí quando 

dá aquele tempo ela vai pra a casa de outro, fica outro tempo na casa de 

outro filho, eu acho isso tão triste, eu não quero isso pra mim. Eu não quero 

isso pra mim não. Eu fico assim como se fosse, como se tivesse rejeitando as 

pessoa. Um fala que não tem condição de olhar porque trabalha, outro fala 

que não tem condições porque viaja, aí eu acho isso muito... muito triste, e 

eu não quero isso pra minha vida. Eu quero quando eu não puder mais me 

manter, assim, Deus me levar, fazer qualquer coisa assim, mas eu não quero 

essa vida pra mim não. 

 

Mais uma vez fica evidenciado que sua significação de velhice, embora inclua a 

possibilidade de ser uma vida boa, está atrelada a essa como um momento da vida de 

dependência e sofrimento. No final desse trecho narrativo ela enfatiza sua expectativa de 

futuro que envolve o desejo de não vivenciar a velhice dessa forma relatada nos exemplos de 

dependência que deu e mais uma vez a mediação da fé como uma forma de imaginar a 

possibilidade de ser livrada disso que parece imponderável e assustador. 

 

7.1.13. Denise 

 

Tem 75 anos de idade, natural de outra capital nordestina, veio para Salvador ainda 

criança com a irmã, mas não mencionou os motivos, se autodeclara parda, católica, com 1º 

grau incompleto, cabelereira aposentada há 20 anos, solteira. Reside sozinha em uma casa 

própria próxima a um bairro nobre. Relata uma renda mensal de um salário mínimo – fonte 

aposentadoria. Ela que gere o orçamento familiar e chefia a casa. As atividades domésticas 

são todas realizadas por ela. Não possui plano de saúde, mas o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Percebe sua saúde atual como mais ou menos, justifica dizendo que não é tão 

saudável, mas ela não tem nada grave, relata ter artrose e não utilizar nenhuma medicação 

contínua. Além disso, participa de atividades voltadas para pessoas idosas no SESC. 

A participante Denise se vê atualmente: 

 

Bem. Graças a Deus bem, não fosse as artrose tava felicíssima, graças a 

Deus me sinto feliz. Não devo, não compro fiado [RISOS]. Não peço 

emprestado, e vou vivendo, tô vivendo feliz, [...]. Não tenho do que me 

queixar, a não ser das dores do corpo... [...] mas é aquela história, junta tudo 

e joga fora né... É dói aqui... é dor aqui, dor ali, dor aculá... joga tudo fora.  
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Pra ela está sendo ótimo envelhecer “[...] porque eu não me preocupo de envelhecer 

[...]. Eu só não queria sentir dor, mas sente, vai fazer o quê? Mas não me preocupo não. 

Minha vida é normal, eu vivo normal. E sempre digo assim “Enquanto minhas perna 

carregar meu corpo, tô indo. Quando eu não puder mais fazer isso, ai eu digo: Eu já fui 

muito boa nisso”. 

No que se refere à existência de um momento em que percebeu estar envelhecendo 

Eunice ressalta “Ah, normal, sempre a gente tá [...] cada dia que passa você vai vendo assim: 

Hoje eu fazia isso... Ahh, eu já fiz... Ahh agora eu não posso mais. Me conformo. Entendeu?”. 

Em seguida ela aprofunda sua reflexão: 

 

Graças a Deus a vida da gente... a gente tem que levar a vida de conforme a 

vida vai levando a gente. Se você for parar pra se aborrecer porque não faz 

isso, porque não faz aquilo, num vive, vegeta. Viva... Vivo e deixo você 

viver. Eu quero que você viva e me deixe viver.  

 

Acrescenta ainda: 

 

[...] Se você for jovem eu danço com você, eu brinco com você, se você for 

velho eu brinco mais você, se você for preta é minha amiga, se você for... 

porque eu quero viver. Viva. Entendeu? Pra mim tá tudo bom. Desde quando 

não me bata viu, se me bater aí eu viro o cão [...]. Não dá pra apanhar né? 

Mas enquanto você... Ó... não me preocupo não. Se você vê que eu tô mal 

vestida, o probrema é seu. Se eu tô bem vestida, poblema é seu. Não 

interessa sua vida, interessa a minha vida, o meu bem estar. E interessa a 

mim. Eu tando bem o resto... Viva... Eu quero ser feliz. Quero que todo 

mundo seja feliz, começando por minha felicidade. 

 

Ela ressalta que não imaginava esse momento de forma diferente de como está 

vivendo porque “Nunca fui “avarenta”, nunca fui “usurada”, sempre quis ter o cantinho 

mesmo, minha casinha graças a Deus, meu trocadinho eu vivo bem graças a Deus, me 

alimento bem, faço tudo o que tenho vontade”. Em seguida ela explica melhor sua situação 

atual: “Não tenho mais quem me proíbe, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho namorado, 

não tenho ninguém, então eu vivo minha vida [...]. Eu nunca me preocupei com o amanhã 

não”. 
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Quanto a sua expectativa de futuro ela destaca a questão da morte e parece encara-la 

de modo natural: 

Me preocupo com o amanhã na seguinte forma, eu não gasto tudo hoje 

porque eu penso no amanhã, mas o resto eu vou vivendo, eu não me 

preocupo não, com o amanhã, como é que vai ser, não. Vou vivendo. Eu tô 

seguindo a minha estrada, carregando o meu carvalho até Ele quiser. Sempre 

converso com Ele: “Olhe, já estou pronta, a mala já tá pronta”, só peço que 

Ele me leve como ele me trouxe, inteirinha nunca me aperreio, nunca fiz 

operação, nunca tive problema nenhum graças a Deus, [...]. Que Ele me leve 

numa boa hora, que me dê uma tranquilidade pra eu aceitar, porque ninguém 

tem outra coisa a não ser “vai morrer”. Quando? Ninguém sabe [...]. Mas tá 

escrito. Eu acredito que tá escrito lá. Meu dia vai chegar, não sei quando. 

Mas não me preocupo não [...]. Não me preocupo em deitar e não acordar, 

um dia acorda... Não, não me preocupo. Nada. Algumas coisas assim... [...] 

não me preocupo não. Graças a Deus. Vivo bem. 

 

A velhice para Denise significa sabedoria  

 

“A pessoa que sabe [...] ter sabedoria pra esperar o viver, vive bem. Agora 

tem pessoas que... “Ah, porque velho é...”, não, não me preocupo se é velha 

não. [...] Gostaria de não sentir tanta dor, mas o que eu posso fazer? Se Jesus 

era o bom, o infinito... crucificaram ele, quem sou eu? Eu vou levando. Pra 

mim tá tudo ótimo. Contanto que não me pise. 

 

Interessante nesse trecho narrativo que o significado de velhice da participante é 

sabedoria, mas ela ressalta que a dor é uma dimensão parte da sua vivência, contudo ela 

encontra um modo de lidar com isso através da fé. Quando ao modo como vê uma pessoa 

idosa ela sinaliza: 

 

Eu vejo a pessoa idosa aquelas pessoas que [...] assume a sua idade, eu acho 

maravilhoso. Porque existe, eu conheço pessoas que não assumem a velhice, 

não quer ser velha, acha [...] horroroso a velhice, e xinga... não, pra mim 

não, pra mim tá tudo bom, não me preocupo não. Eu acho que a velhice é 

normal e natural. Quem não envelhece o que é que acontece? Quem não 

envelhece, me responda? [pesquisadora responde: morre, né não?] Então 

pronto. 
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Quanto às diferenças que ela percebe do momento atual de vida para outros já vividos 

ela ressalta a questão do ônibus: 

 

Eu digo os motorista, quando eles passa que não me pega no ponto eu digo 

“Ó, é filho de chocadeira, não tem pai nem mãe”, porque se tiver pai e mãe 

são velhos, não podem ser jovem né? E ele não vai envelhecer, vai morrer 

antes. Ele não tá sabendo disso, que quem não envelhece morre, pobrema é 

dele, não me preocupo não. “Vá, meu filho, Deus te acompanhe, eu vou no 

próximo”. Se você tiver uma filosofia de vida que não se preocupe com os 

demais sua vida é normal, é natural. Entendeu? E a pessoa que se preocupa, 

ah porque... “Ó, aquela velha como tá, ó. Aquela velha não se respeita”. Se 

eu tiver vontade de dançar eu danço, se eu tiver vontade de cantar eu canto, 

se eu não tiver vontade eu não faço. Eu vivo a minha vontade, o meu desejo. 

Eu tenho setenta e cinco anos, mas o meu espirito tem quatorze. Então eu 

posso fazer?... Vivo... entendeu?. 

 

Nessa fala a participante sugere outra questão interessante, o controle social quanto à 

expectativa de como as mulheres idosas têm que agir. Mas também ressalta que a idade do seu 

espírito é diferente da idade do seu corpo. Ademais, relata que não conviveu com avós quando 

era criança: 

 

Isso que eu tinha vontade. Eu não conheci meus avós. Nem meu pai eu não 

conheci. Meu pai faleceu eu era pequenininha. Não tenho lembrança nem de 

avô nem de avó, eu acho tão lindo a pessoa dizer “voinha”, acho lindo, mas 

não tive o direito... mas, não me preocupo. 

 

Além dos avós ela não conviveu com o pai. Ela ressalta como gosta de conversar com 

idosos e mais uma vez sinaliza esses como sábios: 

 

[...]. Ahh... Adoro conversar com idoso. Eu me sinto melhor com idoso do 

que com jovem. Porque o jovem eu tenho que doutrinar, e o idoso eu tenho 

que receber doutrina [...] Eu gosto, sempre, desde criança... que tinha uma 

senhora bem velhinha que sempre quando eu ia pra escola passava lá, pedia 

flores a ela, ela me dava, aí ela dizia “-Minha filha, minha alma no céu, meu 

corpo em um bom lugar”, e não é o certo? Se eu chegar até lá. Não... graças 

a Deus eu tô bem [...] ah, eu conheci muito idoso assim, carente, idoso com 
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condições financeiras boa, idoso carente que precisava... essas coisa assim, 

sempre tratei bem idoso porque eu acho que o idoso tá no fim. Eu... eu... eu 

posso até dar uma palmada numa criança, mas num idoso eu jamais darei, 

porque o idoso já está na reta final. Mas o [...] o adolescente não, ele tá 

subindo. Também não me preocupo, se ele me tratar bem ótimo, se ele não 

me tratar bem, também a mesma coisa, eu me distancio dele. Mas eu sempre 

gostei mais de andar com o idoso, porque eu acho que o idoso tem algo a me 

oferecer, e o jovem não, ele espera que eu dê pra ele, e se eu não tiver pra 

dar é meio ruim [...] Então eu acho assim, que pra o adolescente eu tenho 

que ter algo pra oferecer a ele, e o idoso não, ele me oferece. Quê... A não 

ser aqueles idoso que eu sinta que não envelheceu, que quer ser ainda... eu 

me distancio ó. 

 

Aqui ela evidencia que a infância e a adolescência não têm a dar, mas a receber, 

enquanto que as pessoas idosas têm a doar. Em relação aos idosos de antigamente em 

comparação com os idosos da atualidade ela ressalta: 

 

É diferente porque os [...] idosos antigamente eram mais respeitados [...] Eu 

dei a bença a idoso até os quatorze anos. “Bença seu fulano? Bença dona 

fulana?”, meus vizinhos... porque eu fui educada assim, a respeitar. Minha 

professora era minha segunda mãe, apesar de eu não ter tido cultura, ter 

estudado, mas eu sempre respeitei, porque o mais velho é o mais velho, e o 

mais novo é o mais novo, entendeu? O mais velho não vai guentar o que o 

mais novo guenta, então sempre respeitei o mais velho, e sempre adorei 

andar mais com velho do que com novos... com jovem, entendeu? [...] E 

antigamente você respeitava. Eu deixei de dar bença aos mais velhos eu já 

tinha uns quatorze anos. Por quê? Porque um idoso simplesmente olhou pra 

minha cara e disse “Eu gostaria que você fosse um sapo dentro de um saco e 

eu com um pau pra matar”. Eu falei pra minha mãe, “Ói, não vou dar a bença 

mais pra véi nium viu minha mãe”. Pronto, cabou, encerrei. Respeito todo 

mundo, se for mais velho eu respeito mais ainda, porque um [...] idoso tem o 

que oferecer, mas o jovem não tem. Ainda mais a juventude de hoje.  

 

Percebe-se que nessa comparação ela retoma a ideia de que os mais velhos têm algo a 

oferecer enquanto que os jovens não, associando mais uma vez a sua significação da velhice 
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como sabedoria. Além disso, ela retoma o exemplo do ônibus e acrescente mais elementos de 

conflitos intergeracional com jovens: 

 

Eu fui chamar... eu fui... me ofereci pro SESC pra ir pro SESC de... mas eu 

achei assim, com uma diferença, a gente sente essa indiferença, as criança de 

hoje não tem assim... não sei, tá um... tá um momento... tá um momento que 

eu não sei dizer a você se é um momento bom ou ruim, mas eu acho muito 

ruim. Eu acho muito ruim porque antigamente o idoso se dobrava pra dar a 

mão... a jovem se dobrava pra dar a mão prum idoso pra subir uma escada, 

pra descer uma escada, pra carregar um embrulho, pra chegar... hoje em dia 

eu tenho direito no ônibus onde eu chego e as idosa tão com a cara [...] 

cochilando, eu digo “Ó, coitadinha, trabalhou a noite toda, tá sentada no meu 

lugar dormino.”, eu vou fazer o quê? Brigar? Não brigo com ninguém. Não 

tenho lugar. Não sei onde é meu lugar. Eu sei lá onde vai ser meu lugar. Não 

sei se é no céu, no inferno. Não sei. Então eu não me preocupo não, vou 

vivendo. 

 

 Quanto ao modo como os idosos são tratados ela ressalta: 

 

Hoje ninguém trata o idoso bem, idoso é cachorro, é lixo. Os idosos hoje são 

tratados como... Ó... a juventude hoje... meus netos [...] não são meus netos, 

são meus... é bisneto, porque eu não tenh... eu não casei, não tive filho, mas 

minhas ‘irmã’ casou, uma teve dez filhos, outra teve dez, outra nanananana... 

e eu sempre convivi no meio de minha família. 

 

Denise também faz referência a Deus e dialoga com ele sobre a sua morte e explicita 

sua expectativa de futuro: 

 

Eu falo assim “Ói Senhor, tô com a mala pronta... se o Senhor ver que eu 

vou ficar aqui, como eu vejo muitas pessoas, sendo maltratadas, sendo 

judiadas... os parentes pagam pra que tome conta, pra que dê carinho e ela 

não recebe aquele carinho, então eu não quero ficar aqui... nesse plano assim 

não. Enquanto eu carregar meu corpo...”, volta a mesma história, “minhas 

pernas e meus pé carregar meu corpo tô indo, tô bem, mas quando eu não 

puder mais, me leva. Me leva, não me deixa aqui não”. 
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Nessa fala parece que Denise tem medo de ficar em uma condição de sofrer maus 

tratos, de modo que pede a Deus que ela permanece vivendo enquanto puder seguir com sua 

própria vida sem precisar de cuidado dos outros. Ela acrescenta: 

 

[...] eu tenho uma casa, é a minha casa, eu digo que é do Retiro São 

Francisco, não é não, não é de ninguém, é minha, enquanto eu viver é minha. 

Porque acontece o seguinte, eu já ouvi histórias de parentes que tomam conta 

do elemento, judeia, maltrata, e a pessoa passou um... aquela casa, aquele 

bem que ela tinha no nome daquela pessoa, e uma pessoa que não é o seu 

sangue, que não é seu parente, foi lá, se deu, se doou, cuidou daquele 

elemento, fez tudo, no fim ainda o elemento morreu. De quem é o bem? 

Daquele que passava por de junto e não dava a mínima importância, então eu 

não deixo nada pra ninguém. Eu digo que é de São Francisco, agora não sei 

pra quem vai ficar. 

 

Aqui na fala de Denise ela exemplifica um modo como a sociedade e a família trata 

as(os) idosas(os) e demonstra que muitas vezes o interesse é nos bens materiais que estas 

possuem. Além disso, a participante demonstra que se preocupa com que seus bens e para 

quem serão entregues após sua morte. Assim, Denise conclui sua narrativa ressaltando como 

ela se define atualmente “Eu sou aquela que você queria ser e não pode. Vivo bem. Tranquila. 

Entendeu? Graças a Deus eu não tenho do que me queixar. Não me queixo de nada, graças a 

Deus. 

 

7.1.14. Eunice 

 

Tem 76 anos de idade, natural e residente em Salvador, se autodeclara branca, católica, 

com nível superior completo em medicina e habilitação em música, atualmente continua 

trabalhando como professora universitária e é estudante de doutorado, mas é aposentada de 

dois cargos no Estado e como professora universitária de uma universidade. É casada, com 

três filhas de 49, 47 e 45 anos, com três netos de 18, 13 e 6 anos e uma neta de 11 anos. 

Reside com o marido em bairro nobre e no centro da cidade, em um apartamento de 

propriedade dela e do marido de 76 anos. Relata uma renda mensal de seis salários mínimos – 

fonte aposentadorias. O marido é aposentado, mas continua trabalhando, assim a renda mensal 

familiar é de doze salários mínimos. Informa que na sua casa ninguém chefia a família, as 
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responsabilidades são divididas, cada um tem sua função, o marido é responsável por gerir o 

orçamento familiar e ela gerir a casa assim como sempre foi responsável pela educação das 

filhas de modo que atualmente estende essa tarefa aos netos. Ela ajuda financeiramente a filha 

de 45 anos. As atividades domésticas são realizadas por uma empregada doméstica. Possui 

plano de saúde e percebe sua saúde atual como muito boa, fazendo uso contínuo de 

medicação preventiva para hipertensão e para tratamento de refluxo. 

Filha de um pai médico e a mãe dentista, além de Eunice que era a filha mais velha, 

tiveram mais dois filhos: um homem que era o filho do meio e uma mulher que era a filha 

caçula. Eunice se casou com um colega da faculdade, também médico, e contou com ajuda 

dos pais para o cuidado com os filhos, além de uma babá que acompanhava seus filhos 

quando ficavam na casa dos avós, enquanto ela e o marido trabalhavam. Contudo, ainda assim 

ela se dividia entre ser médica, ser professora, ser dona de casa, ser mãe de família, como ela 

mesma disse “Era muito cheia do que fazer”. Eunice relata que chegou a trabalhar em três 

universidades diferentes, além de dar plantão como médica, de modo que só via os filhos à 

noite e em alguns domingos, quando não trabalhava. 

Atualmente ela se define “satisfeita, contente de ter realizado, é... feliz, e vitoriosa” e 

ressalta “eu vejo que houve uma evolução em todos os sentidos [...] evolução cultural, né, 

meu nível [...] foi melhorando, é... eu sou bem entrosada na sociedade, na família, bem 

sucedida em todos os aspectos, é assim que eu me vejo”. 

Em seguida, Eunice reflete quanto à existência ou não de algum momento da vida em 

que ela percebeu que estava envelhecendo. Sua fala é enfática: “Não tive tempo... Nem tenho 

ainda”. Chegar aos 76 anos para ela é algo que ela não acredita: 

 

É, eu olho assim e nem acredito, eu não sinto que tenho essa idade... eu 

sinto, porque as coisas acontecem e a gente nota, é... cinquenta anos foi 

comemorado, depois setenta anos comemorado, vinte e cinco anos de 

casada... a gente sente que o tempo tá passando, mas eu não percebo não. É 

assim [...]. Eu não sinto que eu tenho essa idade, eu tenho certeza que tenho, 

mas não sinto.  

 

Ademais, ela diz que não imaginava que chegaria a essa idade, de maneira enfática: 

“[...] eu só queria ser uma boa profissional... nada mais...”. Dentro dessa sua expectativa ela 

ressalta “[...] eu nunca pensei de ser uma professora em minha vida. Terminei sendo mais 

professora do que médica”. E no que se refere à diferença desse momento atual para outros já 
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vividos ela destaca a questão financeira “O nosso status financeiro é melhor, né, nós temos 

carro, temos todo um conforto que não tivemos [...] que não podíamos isso, então a gente 

trás isso como exemplo para é... incentivar muita gente e dizer que depende só de trabalho e 

de bom planejamento que tudo vai melhorando”. 

Ela ressalta que uma criança só pensa no momento não tem essa capacidade de olhar 

para o passado e para o amanhã, apenas a pessoa quando amadurece é capaz de olhar o que já 

passou e para o amanhã, então ela ressalta “[...] a diferença de quem tem mais idade é essa 

capacidade de olhar [...] para o que foi, para o que estar sendo e para o que virá ser”. 

Ademais ela reflete acerca do que significa a velhice: 

 

Velhice pra mim... Olha, quando eu tinha dez pra... dezenove anos eu achava 

que vinte anos já era um pouquinho velha. Mas quando eu entrei nessa faixa 

etária eu já fui empurrando pros trinta [...] Cada época que eu vivia eu ia 

empurrando mais. Hoje eu tô com setenta e tantos, mais pra oitenta do que 

pra setenta e não me sinto velha. Então eu não sei o que é velhice. 

 

Contudo para Eunice uma pessoa idosa é aquela que apresenta “Limitações físicas, 

psíquicas, principalmente”. Aqui parece se tratar de uma representação social, que faz parte 

de como Eunice vê a velhice do outro. É interessante porque aponta que sua vivência atual é 

diferente da representação social da pessoa idosa que compartilha. A participante recebe uma 

mensagem social do que é a velhice, mas essa mensagem parece ser reconstruída em relação a 

sua vivência atual a ponto dela construir seu próprio significado de não se sentir velha, porque 

não apresenta essas limitações físicas e psíquicas. 

Quando criança ela ressalta que conviveu com os avós “Sim, tive companhia de meus 

avós. Só não [...] do avó paterno que faleceu antes de eu nascer, mas dos outros... eu morei 

na casa dos avós maternos”. Ao refletir em sua narrativa acerca de sua vida atual e a vida que 

suas avós tiveram, ela ressalta que há diferenças: 

 

Minhas avós não tinham profissão. Eu tenho profissão. Minhas avós eram 

dedicadas exclusivamente ao lar e à família, eu não, eu, você viu que eu faço 

parte da sociedade, tenho ‘n’ atividades que minhas avós não tiveram, então 

eu vejo diferença, muita diferença. 
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É importante destacar também que Eunice teve uma vida diferente de muitas mulheres 

idosas atuais, na maior parte donas de casa e algumas quando tinham profissão eram as 

caracterizadas como femininas, como a de professora, ela ao contrário estudou medicina 

numa época em que poucas mulheres “podiam” estudar.  

Para ela no que se refere aos idosos: 

 

Aqui no Brasil não tem o respeito que eles merecem não, não tô falando eu 

não, eu tenho, mas eu tô falando em geral, mas... olha eu conheço um país 

oriental, cê precisa ver que consideração as outras faixas etárias têm aos 

idosos, muito grande. Em outros países, culturalmente melhores que o 

Brasil, também se nota um... um cuidado maior, né, com os idosos, no Brasil 

já não tem tanto assim. Tá até procurando ter. Não, claro, os avós sempre 

pediam aos netos que tomassem a benção a eles, né, hoje em dia você não vê 

mais isso, [...] eram diferentes, eles não atribuíam a companhia de netos pra 

qualquer [...] evento, qualquer coisa. As crianças tinham limitações né, de 

estar ao lado dos adultos, hoje não tem isso aí. 

 

Contudo, quando questionada de que modo se imagina daqui a alguns anos, Eunice é 

enfática: “Acho que eu não tenho muitos anos pra me imaginar não né? Eu quero continuar 

com essa saúde que eu tenho pra pensar que não estou velha, apesar de estar”. Assim, 

percebe-se que para Eunice a velhice é definida como algo que pode ser postergada para ser 

vivida no futuro ou mesmo algo desconhecido. Parece que a manutenção do trabalho nesse 

momento da vida contribuiu para uma percepção de continuidade em relação a outros 

momentos da vida de modo que é mais um elemento que evidencia que ela não tem 

limitações.  

Assim, os trechos da narrativa de Eunice apontam um movimento importante da 

construção de significados, a relação entre representações sociais e o significado pessoal da 

velhice. O que importa sinalizar aqui como uma possibilidade de análise é o fato de Eunice 

compartilhar um significado social de velhice como limitação, mas que quando é confrontada 

com sua própria experiência isso demonstraria que ela não é “velha” e nem conhece a velhice, 

uma vez que sua experiência desse momento atual da vida não inclui essas limitações. Assim, 

seu significado de velhice é de algo que ela desconhece e que ainda está por vir. Refletindo 

um modo particular de sentir, pensar e vivenciar a velhice. 
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7.1.15. Lúcia 

 

Tem 78 anos de idade, natural do interior da Bahia, veio para Salvador desde que 

casou, se autodeclara morena, católica, 2º grau completo, dona de casa, nunca trabalhou 

formalmente, casada há 57 anos, com dois filhos de 56 e 54 anos e duas filhas de 52 e 47 

anos; com dez netos(as), sendo cinco mulheres de 28 (duas), 22, 21 e 16 anos e cinco homens 

de 27, 26, 24 (dois) e 23 anos. Reside em um apartamento próprio dela e do marido, em bairro 

nobre da cidade, com o marido de 83 anos que está com a Doença de Alzheimer e a irmã de 

71 anos. Não possui renda, a renda mensal familiar é de treze salários mínimos – fonte 

aposentadoria da irmã e do marido mais o aluguel de imóvel. Quem chefia a família é ela 

mesma, mas a tarefa de gestão do orçamento familiar ela divide com os filhos, que pagam às 

cuidadoras do marido. As atividades domésticas são realizadas por uma empregada 

doméstica, sendo que Lúcia cozinha de vez em quando. Possui plano de saúde e percebe sua 

saúde atual como ótima, pois relata cuidar da alimentação. Como é filha de diabético, utiliza 

continuamente medicação para controlar açúcar e prevenir diabetes, assim como para 

colesterol e vitamina D. 

Lúcia relata durante a aplicação do questionário sociodemográfico que conviveu com 

seus avós e que era “[...] louca por meus avós. Louca... Minha avó por parte de minha mãe 

que [...] era cega, mas eu adorava ela, era uma gracinha minha avó, sabia onde tava tudo, 

‘Vovó eu quero uma agulha’, ela ia e pegava a agulha, [...] sem enxergar ela sabia onde tava 

tudo... ia na gavetinha tinha tudo dela. [...] essa... morreu mais cedo. Eu tive meu outro... 

meu avó eu não conheci, morreu primeiro, o marido dela. Agora o outro avô eu tive. E tive 

bisavó também. Bisavó e bisavô. Conheci bisavó e bisavô”. 

Ela não desenvolveu essa questão, mas destacou que atualmente se vê como alguém 

que vive em função dos filhos e netos “Adoro meus netos. Como eu digo, é a razão do meu 

viver. Todo o dia eu digo, e me emociono [RISOS seguido por choro]”. Quando questionada 

acerca da emoção ela responde que se emociona: 

 

[...] quando falo, porque é a minha alegria hoje, porque meu marido, coitado, 

com mal de Alzheimer... Me conhece. É uma coisa impressionante, eu digo 

quando eu cheguei da rua ele... “Oi chegou?”, isso me dá alegria também. 

Então é isso. Eu vivo em função dele, [...] preocupada com ele, porque eu fiz 

depois de velha o curso de auxiliar de enfermagem, porque meu marido não 

queria que eu estudasse, era muito ciumento, então eu depois de velha eu 
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consegui fazer esse curso [...] tem uns quinze anos isso. Eu já fiz já com 

quase sessenta e tantos anos eu acho, sessenta anos, sei lá.  

 

Chegar para a idade conforme Lucia significa a expectativa de ter saúde, além disso, 

ressalta que pede pelos filhos, netos e marido e para que ela não morra antes do marido. Ela 

relata também que nunca foi de pensar no futuro; embora tenha falado de sua expectativa, ela 

ressalta que   

 

Eu sempre fui vivendo meu presente. O meu presente foi sempre muito 

movimentado... eu sempre vivi, fui vivendo, fui vivendo a vida assim, 

aproveitando as oportunidades, como diz... minha mãe dizia, “Gente, a 

felicidade é a gente que faz.”, a gente vive os momentos felizes, porque não 

[...] se... a felicidade é momentânea né? Ela vai e vem. Então o que é que 

você tem? Aproveite... ela sempre dizia “Aproveite os momentos felizes.”, é 

o que eu fazia. 

 

Desse modo, ela menciona que houve apenas um momento em que percebeu que 

estava envelhecendo quando teve labirintite, porque segundo ela sentiu um choque. Quanto à 

diferença desse momento atual da vida para os outros já vividos ela ressaltou “Ah, é bem 

diferente, [...] você vive mais só... lógico, você vê um filho de vez em quando... eu tenho 

saudade disso, entendeu? Mas meus filhos são muito bons, eles vêm muito aqui me ver, e 

também tá sempre proporcionando eu ir lá”. Em seguida ela reflete sobre o significado de 

envelhecer e retoma a questão da labirintite  

 

Quando eu tive isso do labirinto fiquei um pouco tensa [...] pensando que era 

alguma coisa. Quando eu fui ao médico ele me tranquilizou... [...] eu liguei 

no mesmo dia que eu tive, aí eu fui lá pra ele, ele disse “Ah, nem se 

preocupa”, aí ele me deu um remédio muito bom que eu tomei, já não tomo 

mais, [...] quando eu sinto uma tonteirazinha, uma coisinha, sabe o que eu 

tomo? Dramin B6, que dá um soninho gostoso [...] e passa [...] a tonteirinha. 

É, mas é uma tonteira muito fraca, [...] o meu labirinto foi fraco, graças a 

Deus. 

 

Embora Lúcia enfatize que não pensa no futuro ela retoma depois de falar da 

labirintite sua expectativa de futuro, como se tentasse ratificar e em alguma medida retificar o 
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que foi dito antes “[...] eu só peço a Deus... é isso que penso do meu futuro, [...] eu não penso 

no meu futuro, porque você numa idade dessa não pensa mais no futuro, eu quero apenas ter 

saúde, como eu disse, pra cuidar do meu marido, administrar a minha casa aqui, a nossa 

casa, e os meus filhos, netos, e sempre... e sempre vendo, que eu adoro eles, Ave Maria, é a 

razão do meu viver”. 

Ela define uma pessoa idosa como aquela que faz tudo: 

 

[...] cê vê, fazem... dançam, os idosos andam de bicicleta. [...] eu, se não 

fosse o problema de minha perna que eu quebrei, eu andava de bicicleta, 

porque eu esquiei muito bem, esquiei muito até cinquenta e tantos anos, 

porque eu quebrei uma perna... eu deixei de esquiar, e eu fui campeã de 

bicicleta. Sempre fui muito esportiva também. Mas eu acho que o idoso hoje 

é... vive... a não ser o idoso doente, aí é diferente. Mas a maioria que eu 

conheço tudo é muito sadio, [...] são idosos que não querem empregada 

dentro de casa porque elas querem fazer tudo, mais velhas do que eu”. 

 

Para ela os idosos de hoje têm uma vida muito melhor do que os idosos de 

antigamente, ressalta “[...] você já com sessenta anos você já era idosa [...] já andava até de 

bengalinha. [...] Muito melhor, né, a de hoje... [...] tem uma vida muito mais tranquila, [...] 

eles tem uma vida própria, eles saem, eles andam, parece com os idosos da Europa né, que... 

da América que eles são... sei... os nossos agora tão assim né, que antigamente eles não 

eram”. Ela ressalta que velhice significa “A velhice pra mim... eu só... a única coisa que eu 

defino velhice é a gente viver mais isolado, entendeu?” e em seguida explica: 

 

Mas como [...] não deixo de fazer nada, eu saio daqui e dirijo carro, vou pra 

minha aula de ginástica a pé, andando pra poder [...] tomar um solzinho [...]. 

E [...] andar um pouco, que é aqui perto, então pra mim não alterou muito, a 

não ser isso que eu acho, é a... a parte de você viver mais só [...] lógico, você 

casa os filhos, os netos se formam, tem... já tem seus empregos, então você 

vive mais na s... mas é uma solidãozinha [RISOS], realmente é isso que... 

que dá mais a tristeza, às vezes. É você sentir saudade. 

 

Observou-se ao longo da narrativa de Lúcia que para ela a velhice é um momento de 

certa solidão, além disso, ela destacou em diferentes momentos a família ser sua razão de 
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viver, parece que a solidão faz sentido em sua experiência atual, uma vez que em outros 

momentos da vida ela relatou estar sempre cercada dos filhos e dos netos. 

 

7.1.16. Bianca 

 

Tem 79 anos de idade, se autodeclara preta, católica, nascida no interior da Bahia, veio 

para Salvador há mais de 40 anos depois de ter casado. Se autodeclara com 1º grau 

incompleto, dona de casa, pensionista, separada há 32 anos, mãe de nove filhos sendo seis 

homens de 53, 51 anos, dois com 48 (um biológico e outro de criação) anos, 40, 38 anos e três 

mulheres de 45, 42 e 39 anos, avó de quatro netas e seis netos, mora em residência própria 

com a filha caçula e o neto em um bairro central de Salvador e participa de atividades 

voltadas para pessoas idosas no SESC. Relata renda mensal de um salário mínimo e meio – 

fonte pensão. Desconhece a renda familiar, menciona que a filha trabalha e contribui no 

pagamento das despesas da casa, além disso, recebe ajuda financeira ou em cuidados dos 

filhos(as) em geral. Quem chefia e gere o orçamento mensal familiar é ela mesma e a filha 

caçula. As atividades domésticas são realizadas por ela própria e às vezes por uma diarista. 

Possui plano de saúde e percebe sua saúde atual como boa e relata ter problema de pressão 

controlado e fazer uso contínuo de medicação para a pressão. Além disso, participa de 

atividades voltadas para pessoas idosas no SESC. 

Bianca é a segunda filha de um casal que teve cinco filhos, sua mãe faleceu ela era 

ainda criança e seu pai tinha uma roça e uma “venda”, ela começou a trabalhar com seis anos 

de idade nas tarefas domésticas e ajudando ao pai. Depois de três anos de casada foi que veio 

para Salvador, aqui realizava o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos, além disso, 

produzindo coisas para vender em casa mesmo. Conforme relata separou-se do marido e 

cuidou dos filhos sozinha com o amparo da pensão que obteve dele na justiça. 

Relata ter convivido com pessoas idosas desde pequena “Ah, lá a gente era tudo junto, 

não tinha essa distinção”, em seguida fala da sua convivência com as idosas do Centro de 

Convivência “[...] eu sempre convivi com idoso e graças a Deus nunca tive problema, você vê 

essa pequenininha aqui [se referindo a uma colega que falou com ela durante a entrevista] 

tem 85, 86 anos me chama de mãe e quando tá dentro do ônibus eu entro ela ‘bença mãe’ ai 

eu faço ‘Deus lhe dê uma boa sorte’ todo mundo fica olhando assim como quem diz oxente 

(risos)”.  
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Quanto ao modo como se vê atualmente ela ressalta “Eu sei que sou feia por fora, mas 

por dentro eu sou linda de Deus e o resto tem que me aturar [...] Eu me sinto uma menina 

ainda de 50, 60 anos entendeu? Eu faço coisas que gente de 40, até minhas meninas de 40, 50 

não faz, quanto eu tô fazendo em casa ‘mainha, mainha ...’ eu me jogo, eu jogo capoeira”. 

Além disso, ela sinaliza que falou com o médico que está ficando um pouco esquecida “[...] 

eu lia muito, hoje eu não gosto mais de ler, leio assim pouca coisa, compro livro pra ler e não 

leio (riso) [...] empresto, o povo liga todo, oh lê todo, e eu não li nem a metade, mas eu a vida 

eu levo normal, entendeu?”. 

Bianca ao refletir se houve algum momento no qual percebeu que estava 

envelhecendo, responde: “Não, nunca me liguei pra isso [...] eu digo sempre pra minhas 

amigas ‘oi quando eu nasci, a gente nasceu nú, depois vestiu a roupa, depois começou a mãe 

da gente ir tratando da gente, depois a gente ficou bebê, depois ficou bebê mais forte, depois 

começou a engatinhar, depois começou a andar, depois, e a vida foi levando, levando’”. 

Nessa resposta ela ressalta o ciclo da vida e na sequência ela aponta que envelhecer faz parte 

desse ciclo e que encara a vida com bom humor “[...] sempre levei minha vida no bom humor 

e sempre pensei que a vida é assim [...] a gente nasceu pra viver e depois morrer, envelhecer. 

Não primeiro a gente é nova, depois a gente vai envelhecendo e depois a gente fica mais 

velha e depois a gente vai levando a vida como a vida é”. 

Diante disso, Bianca faz uma distinção entre o que é preciso para uma pessoa 

envelhecer e o que é envelhecer para ela, como pode ser visto na fala a seguir “Eu acho que 

pra gente envelhecer [...] é você ser muito desgostoso, que tudo pra você tá ruim, você ficar 

ali no canto, você ficar ali, eu penso dessa maneira [...] pra mim envelhecer é normal, eu 

sempre disse e falo com minhas amigas ‘a gente quando nasceu já sabia que um dia a gente 

ia envelhecer’”. 

Como envelhecer faz parte da vida Bianca relata não ter se preocupado com isso e 

acrescenta que não imaginou que chegaria aos 79 anos “Eu nem imaginava que eu ia durar 

tanto, pra envelhecer (risos) entendeu? Porque eu sou do interior e no interior a vida é dura, 

aqui, que hoje criança não pode trabalhar, eu trabalho desde 6 anos, a gente tinha tarefas eu 

mais minhas irmãs com 6 anos, [...] 7, 8 anos, [...] de varrer casa e de [...] botar o banco pra 

subir pra lavar prato, então o que eu vou achar hoje, vou dizer que envelhecer é ruim?”. 

Além disso, ela vê diferença de hoje para outros momentos que já viveu no que se refere ao 

seu tempo de criança em comparação com as crianças de hoje: 
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 [...] liberdade eu não tive, hoje a liberdade tá demais, hoje criança deste 

tamanho não obedece mais nem mãe nem pai o que ela quer tem que fazer e 

a gente só tinha roupa em ano e ano, roupa e sapato [...] e a gente nunca 

chorou, nunca xingou, nunca se revoltou, nunca fez nada, a gente só tinha 

roupa Natal, São João [...] a gente levava não sei quantos anos num sapato, 

eu vejo minha filha lá tem sapato que eu tenho ódio até de olhar, sapateira de 

sapato que não aguenta, eu digo a ela “queria que você fosse da minha 

época”. 

 

Nesse trecho narrativo fica perceptível que Bianca se refere às diferenças geracionais. 

Mas, em seguida, ela ressalta mais uma vez o que é envelhecer para ela: 

 

[...] envelhecendo tô me achando bom, [...] não tenho nada a chorar, nem 

recramar, o que eu recramo é porque eu perdi minha mãe muito cedo e 

demorei pra acostumar sabendo que a gente ia viver que ia morrer, mas é 

uma coisa que é uma realidade que você nunca, nunca você acostuma, a 

gente tem que acostumar, agora mesmo eu perdi uma comadre assim oh 

conversando, madrinha do meu filho mais velho, conversando com as filhas 

ai sentiu aquela agonia no coração. 

 

A questão da morte aparece como algo que faz parte da vida, mas que ao mesmo 

tempo, parece ser difícil de acostumar com essa ideia. É interessante notar, que quando se 

trata da sua própria vivência Bianca, explicita a distinção entre o que é a “velhice” e o que ela 

experiencia, como também pode ser percebido a seguir nos significados de velhice que vai 

construindo: 

 

[...] a velhice pra mim eu acho normal, ... como eu digo pra meus filhos “eu 

não quero uma velhice pra eu ficar aqui chateando vocês, abusando, então 

não me abuse, deixe”, eles ficam reclamando “mas mainha sai todo dia só 

chega de...” “eu saio todo dia porque eu posso, no dia que eu me sentir 

velha...”, ela me chamou de ousada, não repare o que eu vou dizer a você 

não [...] “no dia que eu souber que dinheiro não tem que lascar, coco não se 

come eu ainda tô boa e não vou ficar, e quando, subir no ônibus pra pessoa 

tá me dando braço pra subir e descer eu vou ficar dentro de casa sabendo ai 

que eu tô velha e não vou ficar abusando vocês pra me levar pra rua e nem 

ficar resmungando dentro de casa, então deixa eu fazer tudo que eu quero, 
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enquanto que eu tô podendo, agora no dia que não puder não se preocupe 

que eu vou ficar aqui dentro dessa casa”. 

  

Interessante o quanto ela vai construindo sua narrativa sinalizando a reação dos filhos 

e filhas e os desafios enfrentados nessa relação intergeracional: 

 

[...] eles agora querem fazer, que eu moro no 3º andar sem elevador, eles 

agora querem me tirar pra botar em um de elevador, eu não suporto elevador, 

eu já fiquei presa dentro do elevador, não suporte ai o que que acontece?. 

[...] no início eu disse que não agora, mas agora eu já disse “oi faça o que 

você quiser” [...] eu deitei fiquei pensando eu digo “oi hoje eu tô boa daqui, 

eu tô vendo um bocado de amiga minha lá puxando da perna, fazendo 

cirurgia no joelho, fazendo de coluna, eu não quero passar por isso e também 

não quero dar trabalho pra ficar subindo pra o 3º andar, então agora eu vou 

aceitar, porque eu não sou ignorante, nem tão burra.  

 

É interessante notar também que ela apesar de sua expectativa de continuar ativa 

futuramente, cogita a possibilidade de diminuição de sua mobilidade, de modo que reavalia a 

proposta dos filhos como uma possibilidade de manter sua autonomia e independência sem 

dar trabalho, assim ela complementa que aceitou a proposta porque “[...] eu digo ‘oi a vida de 

uma hora pra outra o negócio muda’, eu espero que não, mas quem sabe o que eu vou, 

minhas amigas tá tudo lá que não sobe mais escada, eu digo ‘sei lá, hoje eu não tô sentindo 

nada, mas se eu vou ter’, porque também eu me cuido, eu ando, [...] eu faço tudo, eu não fico 

parada em casa, quem faz tudo meu sou eu”. 

Bianca reflete sobre como sobre como define uma pessoa idosa e ela ressalta que “É 

aquele preguiçoso que não quer fazer nada, que só vive resmungando, brigando, 

reclamando” ou seja, se encaixa naquele estereótipo de idoso como alguém “ranzinza ou 

rabujento”, bem comum na cultura em que vivemos. Contudo, a fala anterior a essa é 

perceptível que ela parece fazer um contraponto com sua vivência, apresentada desde o início 

da narrativa como não “correspondendo” com a representação social de velha que partilha. 

Ela constrói um significado pessoal do que é a velhice para dar sentido a sua própria vivência, 

que é distinta das representações sociais usuais, ela não nega que está envelhecendo, porque 

ela considera como parte da vida envelhecer e ficar velha, mas demarca que seu modo de 

viver a velhice é diferente. 
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Ademais, ela expõe suas reflexões acerca de como as pessoas idosas são tratadas mal 

de modo geral “[...] começa pelo ônibus que agora as veias tá sofrendo com esse jovens 

nesses, até com os motoristas”. Referindo-se à questão do assento preferencial, ela destaca:  

 

[...] eu não tenho isso comigo pra sentar ali que é meu lugar eu digo “aqui 

não é meu lugar, meu lugar tá lá em cima se eu merecer”, eu sento no ônibus 

em qualquer lugar, logo que eu tive direito de passar sem pagar pela frente 

eu vou passar,  mas eu nunca fico naquela frente embolando, entro vou lá, eu 

que não faço isso, eu tô lá as vezes um que tá cá de junto de um bocado de 

velho chato não vai lá me chamar pra sentar, porque eles vê que eu entro e 

vou direto lá pra trás, nem olho pra quem tá sentado e elas  quando entram 

“me dê meu lugar” você pode fazer isso, não é velho chato? Abusado? 

 

Ela continua relatando, exemplificando como costuma agir diante dessas situações de 

conflito dentro do ônibus:  

 

Então os jovens tão deitando e rolando e até os motoristas, ai uma menina, 

agora se eu gostasse de dizer eu dizia a ela, porque ela “ah esses velhos que 

não têm o que fazer só porque não paga fica na rua tomando lugar dentro do 

ônibus”, mas essa mulher falou, falou que até teve uma senhora que disse 

assim “ela não vai ficar velha menina” ai eu disse a velha “se eu quisesse 

entrar na conversa dela eu ia dizer a ela só quem tá morrendo são os jovens, 

porque os idosos que tão ai, [...] não tomou drogas, não fumou cigarro, não 

fumou charuto, não bebeu e hoje os jovens tão morrendo de fumo, de droga, 

de bebida, de batida de carro, de tudo”, mas é melhor, meu pai dizia “a 

melhor resposta é aquela que não se dá”. 

 

Quanto ao futuro ela retoma mais uma vez como se imagina daqui a alguns anos “Ah 

eu não quero ficar aqui pra não saber o que eu vou fazer não, não eu tô com 90 oh 79, para o 

ano eu vou fazer 80, se for de saúde eu quero ficar mais, mas pra ser chata, eu quero ser 

assim como elas dizem “você fica calada não diz nada” eu não digo nada, mas não pise no 

meu calo porque se pisar”. Essa representação da pessoa idosa como rabugenta ou chata 

perpassa diferentes momentos da narrativa de Bianca, o que parece que é algo que ela não 

quer ser, é a dita “velha rabugenta”. 
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7.1.17. Valéria 

 

Tem 80 anos de idade, natural e residente da cidade de Salvador, se autodeclara parda, 

católica, com superior completo em letras vernáculas, professora de ensino médio aposentada 

há 7 anos e também pensionista, viúva há 23 anos, com 7 filhos(as), sendo quatro homens de 

54, 52, 44 e 42 anos e 3 mulheres de 57, 56 e 46 anos. Com 16 netos(as), sendo doze 

mulheres e 4 homens. Reside sozinha em casa própria, em um bairro que fica entre o centro 

da cidade e uma região nobre. Relata uma renda mensal de seis salários mínimos – fonte 

aposentadoria e pensão.  

Quem chefia a família e gere o orçamento familiar é ela mesma. Ela ajuda 

financeiramente ou em cuidados a filha de 57 anos e recebe ajuda financeiramente ou em 

cuidados dos(as) filhos(as) em geral. As atividades domésticas são realizadas por ela mesma e 

duas vezes na semana pela filha. Possui plano de saúde e percebe sua saúde atual como ótima 

para a idade que tem, relata ter problema de coluna, pressão alta e diabete, de modo que faz 

uso de medicação contínua para diabete, pressão alta e colesterol. Além disso, participa de 

atividades voltadas para pessoas idosas no SESC. 

 Ao longo da narrativa Valéria contrapõe juventude e velhice para mostrar algumas 

coisas que fazia e que hoje não pode fazer mais. A percepção atual que ela tem de si mesma 

inclui a ideia de continuidade, de que ela é a mesma, mas também que está mudando, está 

envelhecendo, conforme ela ressalta: 

 

Eu me vejo igual, só tô achando que eu tô ficando velha, tô assim me 

sentindo velha, coisas que eu não sentia, agora eu sinto. [...] Cansaço né, eu 

chego em casa me jogo no sofá, ai meu filho quando chega em casa “minha 

mãe venha tomar banho pra jantar” eu digo “não quero tô cansada” ai fico no 

sofá fico cochilando, cochilando depois de muito tempo eu levanto, tomo 

banho, vou jantar quer dizer eu não era assim eu chegava em casa eu ia pra 

cozinha lavar, fazia um coisa, fazia outra, eu arrumava, [...] agora não faço, 

varrer casa eu não varro mais eu começo a espirrar, espirrar, fico com corize, 

ai não varro, não tiro poeira mais de nada, por causa disso, então, eu não 

estou igual ao que eu era antigamente, também o que que você quer, com 80 

anos? [RISOS] com 80 anos eu quero ter 30 ou ter 20, não pode. 

 

Além dessas mudanças ela aponta também algumas coisas que se mantêm com o 

tempo: 



155 
 

 

A vontade de viver e de não parar e de estar sempre constante andando pra lá 

e pra cá fazendo tudo que eu quero [...] fazer, entendeu? Eu já fiz tanta 

maluquice você nem queira saber, nessas viagens eu já subi não sei quantos 

metros de altura pra descer, fui pra os Estados Unidos andei naquelas 

gangorras, naqueles negócios tudo eu faço, ai a minha médica, “você podia 

ter morrido sabe? Que você podia ter morrido naqueles negócios, naquelas 

rodas” fui em tudo, aí pronto, eu ainda acho que posso fazer. 

 

Ademais, Valéria ressalta outros aspectos: 

 

[...] É, eu acho que eu posso, quando me lembro eu já fiz, não posso comer 

as coisas, eu como, domingo eu fui pra um caruru da minha neta, minha neta 

não, minha nora, aí as meninas “a senhora não vai comer não, né, mãe?” eu 

disse “vou” “minha mãe a senhora pode morrer” “bote só um pouquinho de 

cada coisa, só um pouquinho”... todo mundo comendo e eu olhando [RISOS] 

e eu almocei em casa ela botou meu almoço “a senhora vai almoçar pra 

senhora não comer lá na festa” quando cheguei lá na festa eu comi [RISOS]. 

 

Com essas restrições, para ela chegar pra idade: 

 

O que significa? Eu não gosto, eu não gosto não, quando eu me olho que 

vejo minha mão assim comida, deu pra sair essas manchas assim, aqui tudo 

molenga assim eu não gosto, porque eu não queria ficar assim, eu queria que 

a idade aumentasse e eu conservava do mesmo jeito toda durinha, toda 

estiradinha, eu queria assim né [RISOS], mas acontece, está acontecendo né, 

ai eu digo ao médico “eu não queria” “mas Dona Valéria é a idade” “eu não 

queria” [RISOS]. 

 

Em seguida ela menciona que um comentário do filho a faz pensar sobre essa questão 

da velhice: 

 

[...] e meu filho um dia me disse assim “minha mãe a senhora, eu não quero 

que a senhora morra, eu quero que a senhora viva sempre, mas eu não quero 

que a senhora fica velhinha não, velhinha toda encolhidinha assim dando 

trabalho a gente pedindo pra botar a comida na boca eu não quero a senhora 

assim não” eu não entendi o que ele quis dizer ai eu só fico com isso na 
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cabeça, será que eu vou ficar assim, sem poder andar, [...] com artrose, com 

as pernas dura “oh meu Deus eu não quero dar trabalho a ninguém” 

entendeu? [...]. Aí eu fico assim, eu comparo a juventude com a velhice [...]. 

Eu não gosto, eu gostava de quando eu era jovem que eu fazia o que eu 

queria, eu nadava, eu corria, eu fazia tudo e hoje eu não posso mais né 

[RISO] eu acho ruim, eu não acho bom não, a velhice não é boa coisa não. 

 

Ela ressalta que nunca imaginou que chegaria nessa idade: “Nunca pensei porque 

minha mãe morreu com 43 anos jovem, jovem né? [...] Eu só tinha duas filhas, não eu tinha 

uma de 1 ano e pouco e tava grávida da segunda ai eu nunca pensei, o tempo foi passando, 

passando e eu aqui, eu aqui”. Além disso, ela não conviveu com avós e menciona que 

percebeu que estava envelhecendo: 

 

[...] depois da cirurgia do coração. [...] eu já fiz várias cirurgias, mas essa 

dagora foi que me botou pra baixo, eu envelheci muito [ênfase] com a 

cirurgia. Ninguém aceitava a idade como eu dizia, ninguém aceitava ai 

quando é com a cirurgia eu fiquei... [ênfase] toda acabada, magrinha, 

magrinha, depois eu recuperei um pouquinho, mas nunca mais cheguei ao 

meu peso ao que eu era antes não é ai [...] ficou a barriguinha [RISOS] a 

barriguinha que é difícil de sair. 

 

Mais uma vez ela enfatiza que não está gostando de envelhecer e além de se preocupar 

se ficará com artrose ou não, também pensa na morte: 

 

Não gosto e outra coisa agora eu dei pra pensar também em morrer, que eu 

não quero morrer, [...] eu fazia, tratamento com, esqueci agora o que era, [...] 

um tratamento assim pra várias atividades com a médica, com a 

psicoterapeuta [...] eu sentia uma agonia no coração e não sabia o que era ai 

eu disse a ela que eu não queria morrer ela “mas tem que morrer Valéria bote 

isso em sua cabeça, todo mundo tem que morrer, nasce, cresce e morre é 

igual a planta” eu digo “mas eu não quero, eu não quero” [RISOS] ave! eu 

senti que eu vou morrer eu não sei como será, como será que vai ser? Será 

que eu vou sentir um desmaio? Eu já desmaiei não sei quantas vezes, será 

que vai ser assim eu vou desmaiar e nem saber que eu estou morrendo? 

Tomara que seja assim, porque eu não quero saber que tô morrendo 

[RISOS]. 
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Com essa fala é possível perceber que as mudanças no corpo e na vida que Valéria 

vem enfrentando atualmente parecem confrontá-la com a possibilidade da morte. De modo 

que a velhice para ela: 

 

[...] é coisa ruim né, a pessoa toda acabada, vai acabando tudo, vai 

desgastando tudo no organismo, cérebro, vai diminuindo a visão, eu acho 

assim tudo ao contrário, vai descendo, isso ao contrário da criança, a criança 

vai aumentando e a velhice vai descendo, é assim que eu vejo. 

 

Em seguida ela diz que a pessoa idosa pode ser igual a ela que não quer envelhecer ou 

ficar acamada se lamentando: 

 

Eu acho que se for uma pessoa igual a mim que não quer envelhecer não há 

diferença pra pessoa jovem, mas tem pessoa como a sogra da minha filha, 

ela é mais velha do que eu somente um ano já está em cima da cama, não 

quer ir pra lugar nenhum, não sai, não quer comer, não quer tomar remédio, 

o marido briga com ela e ela “eu estou morrendo, vocês não acreditam, eu 

estou morrendo vocês só vão acreditar na hora que meu caixão sair” 

[RISOS] ela diz isso ai os filhos brigam com ela, minha filha, todo mundo, o 

marido diz “você tá ficando maluca não sei o que”, mas ela é assim lá 

deitada ai ele chega lá e levanta um pouquinho com ela daqui a pouco deita, 

eu não acho que ela devia ficar assim deitada, porque que ela tá se 

entregando né?  

 

Ela ainda faz um contraponto consigo e sua forma de viver a velhice que é diferente da 

forma como a sogra da sua filha vivencia: 

 

Eu não sei, eu não me entrego, eu só tô deitada na hora que eu tô sentindo 

dor, a dor passou levanto, tô indo pra rua ai meus filhos dizem assim “minha 

mãe tá oi, oi, oi” quando eu senti dor de coluna né “minha mãe tá oi, oi, oi 

quando eu disse assim minha mãe vumbora ali no shopping ela na mesma 

hora levanta, toma banho se veste pronto a dor passa na hora” [RISOS] 

“quer ver a dor passar? Chame minha mãe pra sair” ai quando eles me levam 

pra festa né ai eu tô na festa ai eles ficam me olhando porque eu adoro 

dançar né, ai as músicas tocando ele fica ai [...] “oi praí ô, oi praí ô até os pés 

estão com saúde, pegue minha mãe ali pra dançar” ai me pega ai eu rodo por 



158 
 

 

todo salão [RISOS]. Ai é, eu não vejo que eu estou, estou ficando velha, eu 

não vejo não.  

 

Contudo, na sequência desse trecho narrativo ela finaliza dizendo indiretamente, pelo 

que parece, vê esse momento atual de vida como um confronto com a proximidade da morte. 

 

Agora se eu ficar sozinha ai eu digo “oh meu Deus será que eu vou morrer? 

Que dia que eu vou morrer? Como é que eu vou morrer?” porque eu moro 

só, eu ai quero uma pessoa do lado porque eu tenho medo de morrer e 

ninguém ligar, saber e eu ficar lá dentro de casa morta, os vizinhos sentindo 

o mau cheiro ave maria eu tenho pavor, eu quero morrer na rua ou então se 

tiver alguém dentro de casa é isso que eu tenho medo só. 

 

Quanto ao futuro: 

 

[...] eu fico pensando que talvez eu fique sem poder andar, eu fique com 

muitas dores na coluna e fiquei sem parar, mas eu não vou parar não, eu 

ando nem que seja dentro de casa, nem que seja dentro do condomínio, mas 

eu vou andar, ficar sentada na cadeira o dia inteiro vendo televisão eu não 

[ênfase] vou ficar, eu não vou [RISOS]. 

 

No caso de Valéria, se a velhice é uma coisa ruim, é está declinando fisicamente, ela 

não se vê velha e nem aceita a velhice, pois o seu modo de viver a velhice inclui a 

possibilidade de continuar ativa, então a velhice é uma realidade pra outra pessoa que “se 

entregou e vive numa cama se lamentado”, contudo, pra ela a velhice não chegou. Assim sua 

estratégia é sair, passear, estar entre as pessoas, mas quando fica sozinha parece que o medo 

da morte fica rondando. Além disso, vale ressaltar que a narrativa de Valéria está mediada 

pela questão da morte em diferentes momentos. 

 

7.1.18. Norma 

 

Tem 81 anos idade, natural e residente em Salvador, se autodeclara branca, católica, 

com 1º grau incompleto, aposentada há 20 anos, divorciada há 20, com 2 filhas, de 62 e 62 

anos, 2 filhos, um que nasceu morto e outro que morreu com um ano de idade. Tem um neto 

de 45 anos e uma neta de 35 anos, tem dois bisnetos de 9 e 3 anos e uma bisneta de 2 anos. 
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Reside no centro da cidade, com a filha de 62 anos, em uma casa alugada que paga com o 

aluguel da sua casa própria em outro bairro popular da cidade. Relata uma renda mensal de 

dois salários mínimos – fonte aposentadoria e aluguel do imóvel que possui. A renda mensal 

familiar é de quatro salários mínimos, a filha que mora com ela é aposentada. Informa que 

cada uma se chefia.  As atividades domésticas são realizadas pela filha que reside com ela. 

Não possui plano de saúde, menciona utilizar o Sistema Único de Saúde (SUS) e percebe sua 

saúde atual como ótima sinalizando que tem hipertensão, mas que é um problema de família, 

de modo que faz uso contínuo de medicação para hipertensão e para reposição de cálcio. 

Além disso, participa de atividades voltadas para pessoas idosas no SESC e uma delas 

envolve atividades intergeracionais com crianças. 

Norma relata que se vê atualmente “[...] eu acho que eu sou um personagem (risos)... 

ela me botou aqui pra eu ser da Noviça Rebeldes ‘não Norma é a alegria’, [...] ai quando 

chega na minha hora as meninas fica ‘Norma alegria [ênfase e aumenta o tom da voz] eu me 

sinto assim’”. Além disso, ressalta que não é tudo de sua vida que ela expõe para as outras 

pessoas do Centro de Convivência “[...] eu acho quando a pessoa não vive bem na sua casa 

com sua família como existe, eu sei que o pessoal diz que existe, eu acho que não deve trazer 

praqui”. Em seguida ela conta uma situação que passou para exemplificar como agiu:  

 

[...] eu fui roubada com os meus cartões, eu contei isso a uma menina ontem, 

eu nunca cheguei aqui pra contar a ninguém pronto roubaram, eu fui pra 

delegacia, dei queixa na delegacia, fui pra os bancos fiz assinatura, mais de 

não sei quantas assinaturas e o banco não concordou achou quer dizer ele diz 

que não foi o banco [...] que foi as empresas de cartões eu digo “então eu não 

quero cartão mais nenhum [ênfase]” ninguém me peça pra comprar mais 

nada que eu não vou comprar [...] porque eu não tenho, só tenho meu cartão 

pra receber meu dinheiro e acabou-se. 

 

Além de relatar essa situação ela ressalta em seguida como quer que seja seu dia: 

 

[...] e meu dia eu quero assim amanhecer alegre, agradecer a Deus, quando 

eu boto os pés no chão [pausa: se emocionou e começou a chorar] [...] 

quando eu acordo, tô ouvindo, tô andando o quê que eu quero mais dá vida? 

 

Diante da emoção demonstrada pela participante, foi perguntado o que a fez se 

emocionar, ela responde: 
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Não faço questão de nada, não tenho inveja de ninguém [enquanto chora 

continua falando] se você tiver com um sapato que eu sei que custou 

dinheiro de 100 eu tô com o meu de 20 e tô feliz, se eu puder comprar o de 

100 eu compro né, mas eu não posso, eu sei que eu não posso, eu vou 

comprar? Porque tem gente que, você deve conhecer, conversa com a pessoa 

como é que eu tenho 100 reais eu podendo comprar dois sapatos de 50 eu 

vou comprar um de 100?  

 

Ela coloca a questão e responde em seguida: 

 

Eu acho melhor assim, ai você diz assim “ah Norma você tem vontade de ser 

rica?” “não” vontade de ser rica eu [ênfase] eu não quero. Hoje o que você 

não pode ter dinheiro, que onde você tiver dinheiro você sabe tá o que? [já 

não estava chorando] Visada né, até por sua própria família, graças a Deus 

eu nunca tive problema de família dizer, tomar dinheiro na minha mão não, 

nem filho, nem irmão, nem ninguém, ninguém “oh Norma tem o dinheiro 

dela ela faz o que quer [ênfase e aumenta o tom de voz] vai pra onde quer e 

faça Norma, viaje”. 

 

Nessa fala da participante é possível perceber que novamente surgiu a questão 

financeira, mais do que isso o modo da participante lidar com isso. Em seguida ela relata 

como leva a vida e faz uma comparação com sua irmã usando a situação dela como exemplo: 

 

[...] eu tinha uma irmã que era mais moça do que eu, ela dizia “ah eu não 

posso ainda, não sei que” “Tatiana deixe de ser besta, coma bem, se alimente 

bem, passeie porque quando você tiver [...] ai em cima da cama, você vai 

pensar ‘ih eu devia ter feito isso, não sei que’” tanto que quando ela faleceu, 

eu tava viajando, eu tinha falado com ela dois dias antes, que a gente passou 

em uma cidade em Alagoas, “ah isso mesmo, não sei que, você tá certa 

mesmo [...]” ela dizia “eu que ainda sou besta” que ela pensava muito nos 

filhos, de comidinha, a solteira que tava em casa eu digo “elas façam a 

comida dela Tatiana” “ah não pra passar tantos dias, três dias, quatro dias”. 

 

Como pode ser observado, Norma aponta mais uma vez que não deixa de viver sua 

própria vida da forma como deseja. Ademais, ela ressalta como seus familiares lidaram com 

essa situação diante dela: 
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[...] não me disseram nada quando eu cheguei aqui, ela morreu no dia 19 de 

janeiro e a missa tinha sido no dia 19 com 7 26, 26 de janeiro eu cheguei 

aqui de manhã, ninguém me disse nada, nada [ênfase] cheguei em casa 

depois chegou disse assim “oi, a gente nem queria lhe dizer”, porque eu já 

tava [...] mais ou menos, tem 5 anos isso, a pressão subia, a pressão baixava 

eu sentia qualquer coisa, mas eu, isso normal assim, quando “hoje é a missa 

e nós vamos 5 horas pra missa de Tatiana” quer dizer eu não vi, eu só vi o, a 

missa, no enterro dela eu não fui porque eu tava viajando e eu viajo todo 

ano. 

 

A participante relata também que não pensou se existiu ou não um momento através 

do qual percebeu que estava envelhecendo, mas ressalta que pensa em outra coisa: 

 

“[...] eu penso é de não fazer botox, não sei que, tirar pele do... muitas aqui 

já fizeram, já tiraram isso aqui oi [apontando para a pálpebra inferior de um 

dos olhos], já tiraram essa pele. Ah! não faço não, vou envelhecer com o 

tempo, minhas pregas, minhas rugas vai aparecer e eu não vou fazer nada 

não, claro posso passar um creme, que um creme você passa tudo bem, mas 

pra fazer nada de isso aqui”. 

 

Para ela esse momento atual da vida não tem nenhuma semelhança com outros 

momentos vivenciados anteriormente ela ressalta “essa [...] idade dagora eu me desbanei”, 

quando questionada como “desbanou”? ela explica: 

 

[...] porque eu sou dona de mim entendeu, não tenho obrigação de, acho que 

devia ser assim. É terceira idade não, melhor idade, porque eu já vi uma 

palestra de um geriatra ele diz “não é terceira idade, você botaram um 

apelido é a melhor idade que vocês tem, porque o que vocês [...] quando era 

criança que pai dizia que não fizesse, mãe dizia que não fizesse né depois 

cresceu casou teve ai o que? Família né ai não podia fazer isso, não podia 

fazer aquilo ou porque tava com menino pequeno, não podia sair e hoje 

[ênfase] que vocês não tem qual é a melhor idade não é essa?” eu acho a 

vida, a vida pra mim é a melhor idade. 
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Diante disso, ela reflete sobre seu significado de velhice apontando que ela vai fazer 

uma velhice e como pretende estar daqui para frente, já sinalizando suas expectativas futuras: 

 

Eu vou fazer uma velhice... eu digo assim uma pessoa ficar de idade doente, 

eu defino assim eu não pretendo ficar não, eu pretendo ter vigor até o último 

dia de minha vida se não for assim, que Deus é quem sabe, ficar em cima de 

uma cama ou numa cadeira de rodas eu defino isso, não é viver embora que 

eles digam que viver e não ter a vergonha né, mas eu não acho não. 

 

No que se refere ao modo como Norma define uma pessoa idosa ela destaca elementos 

da expectativa cultural quanto à vestimenta adequada para uma mulher idosa da sua idade: 

 

[...] eu defino a idade, por exemplo, a minha idade né, eu faço tudo não sei 

que agora tem, você tem que olhar e vê aquilo que você quer fazer ou você 

tem vontade não é pra sua idade, por exemplo botar um short [...] cá em 

cima, acima do joelho uma mulher de idade [...] da minha vamos dizer de 80, 

de 70 anos, quer dizer eu sei que no Rio de Janeiro eu vi mulher de biquíni 

de minha idade [...] de biquíni de cordão cheiroso [ênfase], mas eu não 

apoio, eu discrimino, que não vale não, porque tem homens que olha, ele não 

diz ali, mas por de trás ele diz assim “uma mulher velha desassuntada com 

aquele, aqueles biquíni, com aquele sutiã de dois dedos parecendo menina” 

eu defino assim a idade [...] nós temos que comparar nossa idade com o 

momento, entendeu? Eu mesma não gosto de biquíni, já usei. 

 

Interessante essa fala de Norma, porque ressalta que as próprias velhas(os) podem 

assumir o lugar de cobrar das outras velhas que estejam de acordo com os padrões de 

vestimentas e as expectativas sociais para a idade. Ela relata que conviveu com sua avó e 

menciona como esta se vestia antigamente e compara com a forma como ela se veste 

atualmente: 

 

[...] eu tenho 80 anos, minha vó tinha vamos dizer assim 60 pra 70 anos eu 

nunca vi minha vó com um vestido sem manga e usava saia, duas saias uma 

por cima da outra, e as blusas que hoje que a gente chama, [...] batinha [...] 

bata já é de muitos e muitos anos eu era menina quando ... aquelas batas as 

mangas todas flocadas [...] de bico de renda, as granfinas disso aí né e aquele 
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cachecol que ela usava quando a gente saia ai eu digo assim “eu hoje de 80 

anos de bermuda né, vestido sem manga, com os braços de fora” quem era? 

Não era só minha vó não, era [...] aquela idade toda que tinha dos outros 

avôs, das outras avós, você não via uma [ênfase] com o vestido sem manga. 

 

Outro aspecto que ela compara de diferença das idosas de antigamente para as idosas 

de hoje é a questão da maquiagem e da moda “[...] a mulher não usava batom, não tinha, não 

usava nada, era o rosto chamava-se pós de arroz, só tomava banho e botava o pó, quer dizer 

a semelhança que eu acho assim, eu acho que evoluiu demais, demais, demais o tempo a 

moda antiga pra moda atual”. Ademais, ela ressalta “Eu vejo que tem muitas pessoas idosas 

que não tem minha vida não” retomando a palestra que assistiu do geriatra na qual ele falou 

de acordo com ela “[...] ‘eu tenho famílias ai que não trata nem seu pai, nem sua mãe como 

deve ser tratado ainda mais quando tá doente ou quando ele fica mesmo dependente’ eu acho 

que o que eu vejo, o que eu olho assim no meu redor tem muitas mulheres e tem homens 

também né que sofre com a família”.  

De modo geral ela considera que a sociedade trata bem as pessoas idosas, 

principalmente no ônibus, os jovens, os mais maduros tratam bem, diferentemente de 

antigamente:  

 

Ah, antes [...] o idoso era como diz assim ontem a palestrante “o idoso era 

tratado como uma peça velha assim que ninguém quisesse mais usar” você 

vê que houve casos ai que eu já ouvi que o velho nem a velha sentava na 

mesa com os filhos, já vi esse caso até os meninos também dizer “ih meu 

avô o senhor tá jogando a comida toda fora, tá sujando o chão, não sei que” 

quer dizer isso é princípio né, educação como ontem falou, educação moral e 

cívica que não existe mais né, não existe mais isso. 

 

Quanto a hoje ela ressalta a diferença trazendo um exemplo: 

 

[...] cê vê que hoje, então se um neto meu ou vez uma filha me discriminar 

eu digo “olhe, vivo do meu dinheiro, não tô dependendo de vocês e você 

eduque seu filho como você foi educada”, mas tem avós ai, como tem 

dizendo “menina o menino oi, entra no meu quarto e” ai eu digo “ah não” o 

meu quando ele vai pegar qualquer coisa assim, o de 2 anos né, ai Martinho 

faz assim “oi ai é de vovó viu não bula não” “bole não” “não” agora tem 
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mães ai que vê filhos fazer coisas com os avôs, com o pai dela, com a mãe e 

não dá exemplo ai as crianças fica como?  

 

Nessa fala, mais uma vez a questão financeira aparece, especificamente a 

independência financeira como uma forma dela se impor diante dos filhos uma vez que não 

depende deles para sobreviver. Ela mesma pergunta sobre como ficarão as crianças e ela 

responde, retomando: 

 

Como disse essa geração se não tiver um freio mesmo, eh eu nem sei é capaz 

de bater até no pai e na mãe, porque tem um bocado de menino mal-educado 

aí viu fia, tem menino aí mal-educado, eu acho que a educação doméstica 

está fugindo do nosso estatuto dos velhos, porque eu acho que, não é que a 

pessoa, como eles dizem, bajular não tratar bem, é um dever de todo cidadão 

né tratar bem. 

 

As diferenças geracionais aparecem nessa fala de Norma e demonstram a medida em 

que na percepção dela os idosos estão sendo melhor tratados atualmente, enquanto as crianças 

estão sendo mal-educadas pelos pais. Quanto à sua expectativa de futuro, mais uma vez ela 

ressalta que quer permanecer ativa, mas a questão da morte aparece nesse momento da 

narrativa: “Eu quero estar assim como eu estou, né, 90 anos andando, enxergando, falando 

tudo, eu me, minha imaginação de minha tempo, de minha vida eu quero assim e todo dia eu 

digo eu peço a Deus que eu quero morrer assim sentada conversando e morrer”. Finaliza 

ressaltando como está sendo seu processo de envelhecimento: “Eu tô achando bem, não estou 

assim desgostoso porque tô ficando com mais velha, me lembrar dos meus tempos antigo é 

beleza, maravilhoso, a gente é jovem, é bonita e não sei, mas pra mim o envelhecimento tá 

muito saudável, não podia ser melhor”. 

Os significados de velhice de Norma são de adoecimento, dependência e a pessoa 

idosa como aquela que fica acamada. Contudo, seus significados se apresentaram ao longo da 

narrativa através da comparação da vivência dela com a vivência de outras idosas tanto de 

antigamente como atualmente, sendo que a vivência dela é e será, conforme sua expectativa 

de futuro, diferente das demais pessoas, pois ela é e espera continuar ativa, envelhecendo de 

maneira saudável. Ela julga que está na melhor idade da vida, pois faz o que quer, vai para 

onde quiser e gasta com o que quiser, mas de acordo com a sua idade, principalmente a 

vestimenta. 
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7.1.19. Patrícia 

 

Tem 82 anos de idade, natural e residente em Salvador, se autodeclara clara, 

simpatizante do espiritismo, com ensino superior completo em contabilidade, servidora 

pública aposentada há 12 anos, viúva há 42 anos, com 5 filhas(os), sendo três mulheres de 58, 

53 e 50 anos e dois homens de 60 e 57 anos, com 10 netos(as), sendo cinco mulheres e cinco 

homens. Reside em casa própria com a filha de 53 anos, em um bairro que fica entre o centro 

da cidade e uma região nobre. Relata uma renda mensal de um salário mínimo e meio – fonte 

aposentadoria. Desconhece a renda da filha, mas menciona que a filha trabalha e que os filhos 

de maneira geral contribuem com o pagamento das despesas da casa. Quem chefia a família e 

gere o orçamento familiar é a filha que mora com ela. As atividades domésticas são realizadas 

por uma diarista, mas ela faz o almoço algumas vezes. Possui plano de saúde e percebe sua 

saúde atual como tendo osteoporose, artrose, momento de depressão, mas não diabete e 

hipertensão. Utiliza medicação de uso contínuo para osteoporose e circulação. Além disso, 

participa de atividades voltadas para pessoas idosas no SESC. 

Ao longo de sua narrativa, Patrícia aponta a velhice como um momento de declínio 

físico, mas um momento com muitas opções de vida, oportunidades novas e nunca antes 

vividas para as pessoas idosas. Atualmente ela ressalta: 

 

[...] eu me vejo bem, eu nunca pensei chegar nessa idade como eu estou, eu 

tenho os meus males, mas tem piores né? [...] E eu me vejo bem porque eu 

ainda saio, eu passeio, eu curto, eu viajo, entendeu? Não preciso de 

acompanhamento pra médico pra nada, então eu me vejo uma pessoa bem 

apesar de eu ficar às vezes me reclamando eu me reclamar minha filha 

“bobagem minha mãe olhe pra trás tem tanta gente que tá sofrendo mais do 

que a senhora e não sei o que” ai eu dou uma levantada. 

 

Ela menciona esses males, mas não especifica do que se trata; quando reflete como é 

ter chegado aos 82 anos coloca que são coisas normais da vida; também aponta que vê 

pessoas da mesma idade que ela, mais debilitadas: 

 

Pela a minha idade eu hoje parece eu, que eu vejo pessoas assim [...] mais 

debilitada [...], mas eu acho que é problema de saúde, problema de vida e eu 

não tive uma vida muito ruim, eu não fui rica, mas tive a vida equilibrada, 

morei com meu marido até a hora em que ele morreu, depois criei meus 
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filhos sozinha e Deus né. Não botei nenhum homem em minha casa, então 

essa coisa aí, não tem muita coisa assim não, dizer de ruim não, até porque 

uns quaisquer dá pra lá, dá pra cá, mas coisa que a gente passa vai levando 

como diz, normal da vida. 

 

Nesse trecho Patrícia ressalta o fato de ter tido apenas um marido e que criou os filhos 

sozinha, embora ela não tenha mencionado quais as dificuldades que enfrentou, pode ser que 

tenham sido nesse âmbito da criação dos filhos. Em relação a como ela se imaginava nesse 

momento da vida, ela responde: 

 

Pois é, nunca pensei, não eu me acho bem né e também essas coisas aqui de 

terceira idade foi uma benção pra gente né, porque eles dão apoio, muito 

[ênfase] apoio, tem um outro particular lá em baixo no Pelourinho que é uma 

maravilha também é de um rapaz, então esses grupos fazem muita coisa com 

a gente, é coral, é não sei que, enche entendeu? Então, a gente fica, levanta 

um pouco a autoestima, esses teatros mesmo quando a gente pisa naqueles 

teatros oh meu Deus, eu nova nunca [ênfase] eu nunca pisei num teatro na 

vida quanto mais num tablado pra me apresentar nunca, então quando a 

gente chega ali com essa idade “meu Deus muito obrigada” né, você se sente 

realizada sua autoestima vai oi [faz gesto com a mão indicando que eleva]. 

 

Percebe-se nesse momento como ela atribui importância às atividades de convivência 

para pessoas idosas, como as promovidas pelo SESC, por exemplo, e como teve a 

oportunidade de realizar coisas que nunca tinha feito. É como se essas experiências 

trouxessem para esse momento da vida o acesso ao novo, a situações nunca vivenciadas pela 

participante, como o acesso ao teatro para se apresentar com o grupo de teatro do SESC. Em 

relação a se percebeu que estava envelhecendo em algum momento de sua vida ela ressalta: 

 

Eu vou lhe dizer sinceramente, eu não percebi não, agora eu tô percebendo 

[RISOS] agora eu parei pra vê que tô envelhecendo. [...] Ah! Porque eu digo 

a minha filha assim “Magali eu acho que eu tô ficando velhinha” a ela faz 

“está ficando, não, está, né?”, quando eu entro no ônibus qualquer pessoa, 

hoje mesmo uma senhora jovem, bem mais jovem do que eu se levanta me 

dá o lugar, difícil um homem, mas gente também, mas é porque eu não fico 

ali na frente naquele bolo porque eu sou idosa não tem lugar e lá atrás 
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geralmente alguém me dá o lugar menina eu disse “oh Marcia agora eu acho 

que tô ficando velhinha mesmo viu porque todo mundo me dá o lugar” 

[RISOS] [...] porque em pé eu não viajo mais, hoje mesmo quando eu entrei 

que fui lá mais pra trás ai uma moça “a senhora quer sentar” eu disse “eu 

gostaria mas você” “não porque eu vou soltar ali” digo “eu vou soltar lá 

adiante porque eu vou soltar no Comércio” ela levantou me deu o lugar e 

sempre assim, então não sei, mas eu me sinto bem, entendeu? 

 

Para Patrícia essa percepção de que está envelhecendo está se dando a partir das outras 

pessoas, quando lhe oferecem um lugar no ônibus. No que diz respeito a como está sendo 

envelhecer, relata: 

 

A turma que eu ando também um pessoal muito assim carinhoso com a gente 

o pessoal que trabalha com a terceira idade... então a gente sente apoiado, se 

sente bem, né, isso aí porque às vezes não quer falar, mas às vezes em casa 

você não acha tanto carinho, primeiro por causa do tempo, por causa não sei 

de que, porque tem outros compromissos, porque não sei que [...]. 

 

Primeiro aspecto apresentado pela Patrícia é a questão do carinho e as relações com 

outras gerações, principalmente na família, como ela especifica a seguir: 

 

[...] outro dia mesmo eu tive um bate com minha filha por causa dessas, num 

dia ela começou a debater comigo eu disse “venha cá você sai comigo agora 

pra onde? Porque velho só serve pra trabalhar” porque eu quando tô retada 

falo como o que viu! Velho só serve pra trabalhar porque ninguém sai com 

idoso é por isso que, eu tenho quatro, acabei de falar com você eu tenho 

quatro colegas que tão num abrigo agora fortes porque decidiram não morar 

com filho. Ontem ela tava conversando exatamente isso querem mandar, 

querem controlar, mas aquele carinho, aquele cuidada, aquela não tem não 

gente é difícil, primeiro porque não tem tempo [...] vão pra rua fazer isso, 

fazer aquilo normal né é da vida, então ai ela ficou assim parou [...]. 

 

Como pode ser visto, Patrícia aponta a questão da utilidade das pessoas idosas, a falta 

de atenção dos filhos, embora compreenda que seja da vida, ressalta inclusive as tensões entre 

os filhos e a tentativa de controle de sua vida, assim como exemplos de amigas que optaram 
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por residir em abrigos para não morar com os filhos. Ela continua descrevendo as situações 

familiares: 

 

[...] lá onde estou a mais velha, vai ficando, que gosta de me regular... a mais 

nova também que gosta de me dar umas regulagens eu digo “olhe não 

adianta porque onde eu me sinto bem é onde eu quero, é onde eu tenho que 

ficar” não adianta eu ir pra casa dela morar lá e ficar dentro de casa sem 

fazer minhas atividades porque é longe, sem ver minhas amigas que me sinto 

bem, falamos a mesma linguagem, entendeu? Ninguém censura ninguém 

porque tá todo mundo no mesmo barco, tá entendendo? Então agora eu vou 

pra lá, os dois filhos na rua trabalhando o dia inteiro, um na faculdade o 

outro tá formando já, ela também longe pra dedeu se eu quiser sair, eu moro 

aqui [se refere ao SESC] perto, na hora que eu quero sair mudo a roupa [faz 

gesto com a mão para sinalizar que sai] minha filha nem sabe, quando ela 

liga “minha mãe tá em casa?” eu digo “não, ou tô, ou estou” né. 

 

Patrícia explicita essas questões familiares quanto ao destino da pessoa idosa, se 

compete a ela decidir ou se compete aos filhos, se deve morar sozinha, em sua casa ou na casa 

dos filhos. É perceptível que ela opta por decidir por si mesma como as coisas devem ser, 

assim como parece que essa rede de amigas do SESC é algo importante para sua vida. Estar 

com pessoas da mesma idade parece que favorece esse sentimento de identificação a que ela 

se refere “falamos a mesma linguagem [...] todo mundo no mesmo barco”. Em seguida a 

participante continua descrevendo sua relação com as filhas e filhos: 

 

[...] Tenho liberdade, eu tenho liberdade pra qualquer, meus filhos, meus 

filhos não sabem nem quanto eu recebo, eu digo porque chega uma situação 

que eu não tenho mais como fazer tudo só né, mas eu moro com essa filha 

ela faz tudo por mim, tudo [ênfase] o possível e o impossível, a outra faz 

pintura aqui também me dá uma força assim cada um, o mais velho agora eu 

queria deixar de pagar o plano ele ficou doido “[...] não adianta a senhora, 

não vai... eu pago o plano, mas a senhora não sai do plano porque de 

repente” “deixa ele pagar minha mãe, a senhora tem uma coisa onde é que 

vai entrar?” porque quem tem dinheiro hoje minha filha pra [...] Ai minha 

neta que é fisioterapeuta diz “minha vó uma UTI” ela me deu o valor eu nem 

gravei “só pra senhora entrar é X” o preço minha filha fora [ênfase] tudo. 
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Patrícia deixa claro que tem sua liberdade e que valoriza a manutenção desse aspecto 

em sua vida, mas mostra também que de algum modo seus filhos a ajudam, apesar de 

tentarem controlar sua vida. Aqui ficam evidenciadas também as tensões vivenciadas na 

família quanto à possibilidade de assistência à saúde da participante por parte do filho, filha e 

neta. Quando reflete sobre a existência de semelhanças ou diferenças desse momento atual de 

vida para outros momentos já vivenciados ela ressalta: 

 

Esse momento pra mim minha filha, apesar da idade, foi o melhor momento, 

está sendo o melhor momento da minha vida, porque eu nunca saí pra canto 

nenhum, minha vida foi criar filho, criar filho, criar filho, o marido era bom 

assim pra casa, mas não me levava também pra canto nenhum, eu nasci pra 

trabalhar, criar filho, parir, criar filho, trabalho, cozinha ã, ã, ã, às vezes tinha 

empregada, às vezes não tinha e por ai vai, então agora eu me sinto melhor 

do que em alguns anos passados claro [ênfase] que tive um pai carrasco 

também na época né era assim, casei com um homem também ali eu não 

podia botar um batom, não podia fazer uma sobrancelha [...]. É, quando ele 

morreu minha... fez a primeira sobrancelha, foi minha filha mais velha que 

fez, então não tive assim muita coisa ruim, mas também não foi aquele mar 

de rosas assim não. 

 

Essa fala de Patrícia é muito forte, principalmente quando ela diz que esse momento 

atual de vida é o período no qual ela pode fazer coisas que não pôde antes, mas mais ainda por 

dizer “eu nasci pra trabalhar, criar filho, parir, criar filho, trabalho, cozinha ã, ã, ã” que 

demonstra uma vida inteira dedicada aos outros e atualmente como esse momento de olhar e 

dedicar-se à realização de si mesma, talvez por isso ela demonstre ter muito claro que é a 

escolha de ir e vir, de estar onde se sente bem é dela. Contudo, ela ressalta que esse momento 

é o melhor, apesar da idade, o que isso representa parece que fica mais claro quando ela 

explica o que é a velhice para ela: 

  

A velhice é muito ingrata [RISOS] o espelho da vontade de quebrar... dá 

vontade de quebrar os espelhos... mas, quando você acha assim “poxa ano 

passado eu tava forte” eu tenho umas fotos quando eu ia a Maceió com o 

outro grupo menina de maiô oh as pernas [faz um gesto com a mão para 

demonstrar que eram grossas] e até hoje esse rapaz me segue “eu tenho uma 

foto sua oi as pernas” ai ele começa mexer comigo né, hoje minha filha 
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quem disse eu tomar banho de mar só se for numa praia vazia, porque 

minhas pernas tão muito feia. Ai minha filha “mas minha mãe” “não você 

quando tiver assim eu quero ver se você vai pra praia viu” porque eu sou 

vaidosa sou, eu não gosto acho feio, eu vou à praia, mas maneiro né se não 

tiver muita gente tal eu boto minha bermudinha por baixo, por cima, não 

gosto eu acho feio, então eu digo “oh minha filha o que é feio não é pra se 

mostrar não é pra esconder, quando é bonita a gente tem que mostrar” 

quando é mais feio não, é uma coisa minha tem pessoas que vão, mas eu não 

gosto. 

 

As marcas do tempo no corpo parecem ser o aspecto mais difícil de lidar para Patrícia 

atualmente. Em seguida descreve como ela define uma pessoa idosa: 

 

Hoje, [...] por fora desses grupos a vida mudou muito, quer dizer, o idoso 

tem mais vantagem, tem mais opções, opções de vida né, quem gosta 

também porque quem não gosta fica em casa né, mas tem muita opção, 

muita opção mesmo de vida, de teatro, de passeios, de viagens [...] então tem 

esse lado bom pra gente [...] que já criou filho, ban, ban, ban, sabe qual é, 

mas tem mais opção, “não pode ir longe?” como minha irmã diz “não pode ir 

na Europa, mas vá mais perto” vai em Sergipe, vai em Maceió, vai em 

Fortaleza entendeu? É uma viagem ótima também, eu já fui aí conheço tudo 

só não fui no exterior ainda por causa da condição, mas um dia pode ser que 

eu chegue lá ainda. 

 

Nota-se que apesar das questões com o corpo Patrícia vê esse momento atual como 

repleto de opções de vida. Contudo, no que se refere à vivência das pessoas idosas em geral, 

ela menciona que antigamente não era assim: 

 

[...] antigamente idoso não tinha vez, idoso era dentro de casa, sentadinho, 

costurando, tomando conta do netinho ã, ã, ã e hoje em dia vó não quer mais 

isso não, quem teve lá seus filhinhos que crie, eu digo toda hora as minhas 

graças, ajudei sim quando tinha neném, ã, ã, ã, mas tomar pra mim nunca, 

elas graças a Deus assumiram agora tá tudo moça, formando, casando graças 

a Deus. 
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Patrícia não se coloca nesse lugar de cuidadora dos netos e netas, que era segundo ela 

um papel desempenhado antigamente pelas avós. Quanto à sua convivência quando criança 

com seus avós ela responde: 

 

Minha vó morou um tempão, muito tempo comigo, muito, faleceu na minha 

casa né, na casa de minha mãe né no caso, agora avô eu não me lembro, só 

minha vó materna porque paterna não. [...] Ela era boa, bem, tranquila, 

gostava de festa, na época ia muito pra o clube do centro da cidade, ela toda 

arrumada, se arrumava toda, ela era bonitona assim forte, se acabou de 

repente, em 8 dias foi embora. 

 

Percebe-se que Patrícia contrapõe a beleza ao se “acabar de repente” e o sair de casa 

com o permanecer em casa, conforme explicita a seguir: 

 

[...] anos atrás não havia a facilidade que há hoje pra o idoso ficava mais em 

casa mesmo, ela saia assim porque ela tinha umas meninas jovens que ela 

gostava era quase família como diria, viu crescer então os irmãos dela, ela só 

ia pras festas se minha vó fosse pra levar, porque minha vó era forte né e ela 

gostava, mas só ia assim entendeu? Mas andava toda arrumada, muito 

bonita, era bem simpática [...] e aí vai pronto acabou? 

 

A participante parece falar da imprevisibilidade do futuro quando diz que a avó 

acabou de repente, ou seja, estava bem e de uma hora para outra foi embora. Quando 

questionada como se imagina daqui a alguns anos ela ressalta: “Ah minha filha eu não penso 

nisso não, não penso mesmo [...] o futuro a Deus pertence né, então só ele vai saber como é 

que eu vou ficar daqui a alguns anos se bem, se não, então tudo bem”. Percebe-se que para a 

participante não é possível saber como será daqui para a frente. 

 

7.1.20. Neusa 

 

Tem 82 anos de idade, mas na sua certidão de nascimento o pai registrou que ela tinha 

nascido três anos antes, ou seja, no registro ela tem 85 anos, mas aqui utilizaremos a idade de 

nascimento. Natural e residente em Salvador, se autodeclara branca, com 1º grau incompleto, 

costureira aposentada há 30 anos e pensionista, separada há 30 anos, com 4 filhas(os), sendo 

três mulheres de 60, 59 e 56 anos e um homens de 58 anos, tem 6 netos e 12 bisnetos, contudo 



172 
 

 

não mencionou sexo e idade desses. Quanto à religião responde acreditar em Deus. Reside 

sozinha em uma casa própria em um bairro popular. Relata uma renda mensal de 2 salários 

mínimos – fonte aposentadoria e pensão. Ela ajuda financeiramente o neto a pagar a 

faculdade. As atividades domésticas são realizadas todas por ela mesma, exceto uma vez a 

cada quinze dias que ela contrata uma diarista para fazer uma faxina mais pesada. Possui 

plano de saúde e percebe sua saúde atual como sem problema de saúde, apenas alergia e 

hérnia no estômago. Utiliza medicação contínua para colesterol, coração e estômago. Além 

disso, participa de atividades voltadas para pessoas idosas no SESC. 

Ao longo de sua narrativa Neusa menciona os sofrimentos que já viveu, embora em 

diferentes momentos deixe claro que não quer falar sobre isso, aponta também que procura 

não se lembrar disso, porque lhe causa tristeza e ela é alegre. No início da narrativa Neusa 

relata sobre sua vida, mas deixa claro que não pretende abordar porque lhe traz tristeza: 

 

[...] minha filha, minha história de minha vida é tão grande, bom fui criada 

em convento quando eu casei meu pai já tinha arranjado um noivo. [...] Aí 

tem muita coisa que eu não gosto de falar porque me dá tristeza porque eu 

sofri, então depois que meus filhos cresceram e se formaram foi que a gente 

se separou, eu não aguentei eu queria diminuir isso ai. 

 

Nesse momento da fala não fica claro o que ela queria dizer com “diminuir isso ai”, 

apenas a seguir. Em relação a sua percepção atual de si mesma ela ressalta: 

 

Me sinto bem, maravilhosa, faço o que eu tenho vontade, não maltrato 

ninguém, meu coração ama, você viu aí agora [se referindo ao funcionário 

do SESC que veio falar com ela], é preto, branco, amarelo, vermelho tudo eu 

amo e todo mundo me ama. 

 

Nota-se que ela aponta que faz o que tem vontade e que convive bem com as pessoas. 

Em relação a como é chegar aos 82 anos ela relata: “Eu não tô nem sentindo [...] eu gosto 

mais da idade que meu pai me deu do que da minha, [RISOS] sou paparicada demais, até na 

rua quando eu tô, quero passar ‘vamos passar minha princesa’”. Quanto a um momento em 

que percebeu que estava envelhecendo: “Olha não, nem quando o marido me maltratava eu 

não sentia que eu tava me envelhecendo, eu sentia linda, maravilhosa”. Depois desse 
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momento ela não menciona mais nenhuma informação sobre esses maus tratos do ex-marido. 

Ela relata que imaginava que chegaria para a idade: 

 

Eu achava sim, porque meu pai morreu com mais de 100 anos [...]. Quase 

isso e eu tenho uma alimentação por mim mesma que nem minha filha que 

me deu que é médica e nem meus médicos, eu mesma não como carne, não 

como como é que chama carne, galinha de granja, é verdura, fruta, suco de 

uva, frutas [ênfase], muita verdura, feijão [ênfase], arroz e macarrão, não 

como carne, não porque sou, e nem que médico me proibiu, eu que não gosto 

[...] então, como é que eu não tô envelhecendo sadia? [...] Eu imaginava [...] 

eu tenho uma irmã com 98 anos mora em outro estado, a mais velha, a 

segunda filha de meu pai, ela tá com 99 anos. 

 

Quanto à como tem sido envelhecer ela se refere à idade de nascimento e à de registro: 

“Eu não tô sentindo envelhecer não, tô lhe dizendo que eu gosto mais do que meu pai me deu 

do que a minha mesmo?”. Comparando o momento atual com outros momentos que viveu 

anteriormente ela ressalta: “Olha eu não lembro do que eu já passei na minha vida, eu passei 

uma borrachinha, esqueci [...], eu não lembro nem de dor de filho e nem o que eu já sofri por 

causa de filho, nem o que sofri de marido, eu esqueci tudo”. Durante a entrevista, foi 

respeitado esse pedido de não perguntar sobre esses acontecimentos sofridos da vida de 

Neusa, mas ela invariavelmente retomava essas questões, mas sem dar muitos detalhes. 

Quanto à velhice, para ela:  

  

A velhice a pessoa tem que entender que nós viemos pra esse mundo ou vai 

ou fica, mas de qualquer jeito vai, ou vai nova ou vai na idade, então todo 

mundo tem que aceitar a velhice né, e quem não quer aceitar tem que morrer 

antes. [...] Porque eu quero viver mais, eu quero pegar 90 anos andando 

sozinha ainda na rua. 

  

Percebe-se que a velhice para ela é algo que deve ser aceito, pois quem viver vai 

envelhecer. Além disso, ela demonstra uma expectativa de futuro de viver mais e de modo 

independente e autônomo. Ao refletir sobre as características de uma pessoa idosa ela ressalta 

mais uma vez essa questão de quem vive envelhece: 
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[...] eu não sou contra quem pinta, a quem veste a roupa como quer, [...] eu 

não tenho esse negócio na minha mente não, porque uma é mais feia de que 

outra, pra mim chegou pra idade tá tudo bonita... é bonita [...] a idade 

chegou, chegou, não chegou vai embora novo, não foi, pede a Deus que 

multiplique mais e mais e mais, quem não quer ou se mata ou morre na rua 

né.  

 

Ainda refletindo sobre como é uma pessoa idosa ela aponta vários aspectos, tanto do 

modo como algumas pessoas são, quanto como é a relação com as outras pessoas e as 

diferenças entre jovens e velhos: 

  

Agora você sabe, tem uma coisa que eu acho, é que tem gente que só anda 

fechado [ênfase], se fecha por dentro e por fora, essa pessoa não tá vivendo, 

viver é rir, é brincar, é juntar com as colega toda, que tenha a falsa no meio, 

mas na gente não tá mostrando falsidade, acho que a velhice é uma coisa 

maravilhosa que Deus deixou pra gente e hoje nenhum jovem tá chegando a 

minha idade, esses jovens de hoje não vai chegarem a minha idade, porque 

eles não faz com que chega, extravagante, perde noite, usa droga, maltrata os 

pais, maltrata os idoso, ele não chega a nossa idade, que vê que quando um 

me maltrata eu digo 'feliz de você”, quando eu pego um ônibus, eu tenho 

carro, não meu, mas meus filhos tem, minhas genro tem, filha tem, isso mas 

eu gosto mais de ir não no coletivo num sabe, sabe quando eu entro uma diz 

“será que esses velhos não têm o que fazer” eu só olho pra ela e digo “meu 

amor peça a Deus que você chegue a minha idade, porque é maravilhoso” 

todo mundo olha pra mim e ri, sente que eu sou feliz, eu sou feliz, já sofri 

muito, mas já esqueci. 

 

Ela relata que não conheceu os avós e nem a mãe, apenas um tio que era irmão do seu 

pai. Mas menciona que quando criança ela “Só gostava de gente de idade”, que essas pessoas 

eram boas para ela “[...] eu novinha, menina nova e eles gostavam de mim, [...] do mesmo 

jeito hoje, eu amo idosos”, mas não relata quem são essas pessoas idosas a quem se refere. 

Quando questionada se percebe alguma diferença desses idosos com os quais conviveu 

quando criança para as pessoas idosas de hoje, ela responde sobre si mesma e novamente 

menciona o ex-marido: 
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Não tem muita diferença, porque eu jovem parecia mais uma velha de que 

hoje. [...] Era porque meu marido não me dava chance pra mim me arrumar 

bonitinha, quando eu me arrumava ele não gostava, eu só tive essa regalia 

depois que nos separamos. Eu convido ele pra assistir meus teatros, ele fica 

[PAUSA] admirado, as minhas filhas toda ama. 

 

Mas em seguida menciona esses idosos com os quais conviveu em relação às pessoas 

idosas com as quais convive hoje: “É um pouco diferente, eles continua na mesma que era 

antigamente, [...], mas a maior parte já foram embora, eu não lembro mais deles não. Eu 

vivo com meus idosos agora, cada um tem uma natureza diferente, cada uma tem seu jeito de 

ser, mas eu não acho diferença pra mim nenhuma, mas elas tem”. Nota-se que ela tenta 

mostrar que apesar de diferentes ela vê as pessoas idosas como semelhantes, parece que tem a 

ver com o que ela disse antes, de não fazer distinção na forma de tratar as pessoas. Em relação 

ao futuro ela responde: 

 

Minha filha, eu tô na mão de Deus, na hora que ele falar “chegou a hora”, eu 

acho que eu tô pronta, eu não sei se é hoje, amanhã, ou daqui mais 10 anos 

ou mais que 5 eu não sei, tô querendo fazer uma viagem agora pra França 

pra conhecer meus bisnetos que mora lá, principalmente das duas que eu 

criei. 

 

No final dessa fala, ela se refere aos bisnetos das netas que ela criou. Embora ela 

mencione que está na mão de Deus, anteriormente ela havia dito que quer viver mais, chegar 

aos “90 anos andando sozinha na rua”, apesar da imprevisibilidade do futuro, existe um 

desejo de viver mais e de continuar bem. 

 

7.1. 21. Beatriz 

 

Tem 84 anos, natural de outro estado nordestino, mas não sabe dizer em qual cidade, 

pois veio para o interior da Bahia com dois anos de idade porque a mãe dela faleceu, veio para 

Salvador com intuito de trabalhar como doméstica há 67 anos, se autodeclara amarela branca, 

católica, não frequentou escola formal, é autodidata, sabe ler e escrever, atuou também como 

lavadeira e dona de casa, viúva há 38 anos, pensionista, com 5 filhos(as), sendo três homens, 

sendo um falecido há 6 anos, e dois com 56 e 46 anos; e duas mulheres de 57 e 42 anos, com 
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2 netos de 14 e 3 anos. Reside no centro da cidade, em uma casa própria, com duas filhas a de 

57 e 42 anos e o neto de 3 anos. Relata uma renda mensal de um salário mínimo – fonte da 

pensão, desconhece a renda familiar, mas declara que as filhas trabalham  e que os filhos(as) 

contribuem com o pagamento das despesas da casa. Quem chefia a família é ela juntamente 

com os filhos(as). Relata que recebe ajuda financeira dos filhos(as) para custear as despesas 

da casa. As atividades domésticas são realizadas por uma empregada doméstica que tem a 

função de cuidar também do neto que reside com ela. Possui plano de saúde e percebe sua 

saúde atual como “muito boa” e faz uso de medicação contínua para colesterol, coração e 

suplementação do cálcio. Além disso, participa de atividades voltadas para pessoas idosas no 

SESC. 

Ao longo de sua narrativa, Beatriz trouxe elementos de sua história de vida que 

parecem mostrar que para ela esse momento atual da vida está sendo melhor do que antes; 

essa percepção ficará mais evidenciada a seguir. Logo no início da entrevista referente à 

questão da escolaridade Beatriz ressalta que é autodidata e nesse momento já apresenta um 

pouco da sua história:  

 

[...] quando eu era menina, eu fui criada pela uma senhora, e ela pra me 

ensinar ela me batia. Aí eu disse a ela que eu não queria mais aprender ler. 

Ela aí disse que [...] isso era bom pra mim, se eu não queria então ela não 

ensinava, que só ensinava o que fosse bom pra ela. Aí depois que ela deixou, 

me largou de mão mesmo, eu aí por mim mesmo... que antigamente tinha 

aqueles livros que tinha [...] as letras de mão né, pra a gente [...] ir fazendo, e 

aí eu fui... aprendi assim [...] eu cresci assim... eu assinei minhas coisa assim, 

eu ensinei meus filhos. 

 

Aqui nesse trecho é possível perceber que a participante enfrentou alguns desafios em 

sua vida. Ela mesma sinaliza “Minha filha minha vida é um [...] livro”. Quando responde 

sobre quem realiza as atividades domésticas ela traz outro elemento importante, essa questão 

do cuidado com o neto e sobre sua infância: 

 

“Ah, quem faz é a menina [...] que eles botaram pra me ajudar. Porque já 

tem o pequenininho que tem [...] que ajudar né, porque eu nessa idade diz 

que não pode mais ficar né, porque o povo não tem mais confiança no idoso. 

[...] Eu sei que eu me garanto né, mas diz que não pode. [...] Diz que se a 

justiça souber que tem problema. [...] Tanto que a menina... tá também por 
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isso, porque tem que ajudar com ele. [...] Porque no meu caso mesmo, eu... a 

gente, quando meus pais saiam pra trabalhar a gente ficava com minha avó. 

Eu e minha irmã. A gente ia pra a casa dela e ficava o dia todo com ela. [...] 

Antigamente avó era de confiança né? Mas hoje não. Hoje não pode mais 

não. [Como se sente com isso?] Eu me sinto bem. Porque eu sei que eu não 

sou incapaz, aí eu [...] ajudo a tomar conta dele, mas é muito levado viu. [...] 

Ave Maria. Menina... E a hora que ele pede pra carregar. Eu digo, ‘Ah. Sua 

avó não aguenta mais não’, assim mesmo eu carrego. 

 

Nesse trecho ela sinaliza dois aspectos, como a velhice era vista quando ela era criança 

e como tem sido vista atualmente. Ainda fazendo referência a sua vida ela ressalta: “Eu... 

trabalhei nas casas dos outro... nas casas dos outro eu casei. Vivi com marido, mas 

trabalhando sempre nas casas dos outro, pra os outro. E criei os filhos assim. Mas lutei 

muito, e graças a Deus eles todos estudaram e se formaram. E hoje tão trabalhando, é que tá 

me ajudando”. Menciona ainda porque começou a trabalhar como doméstica: 

 

[...] minha mãe de criação [...] ela morava lá no interior, [...] a família dela 

era toda de lá né? Marido... ela perdeu um filho, também, num desastre de 

avião, [...] o filho mais velho dela... quando eu cheguei pra a casa dela, eu 

cheguei ia fazer uns dez anos, aí eu fiquei com ela até fazer dezenove anos, 

mas ela me judiava muito. Aí uma vez ela... eu já ia fazer dezenove... ela me 

deu um tapa no meu rosto. Eu aí... com aquilo eu me apavorei e foi por isso 

que eu saí pra trabalhar nas casas dos outros. [...] fui trabalhar pra viver. 

Pedindo a Deus misericórdia sem parente sem derente. Aí trabalhei, sofri 

muito, porque eu... eu era, assim muito assim expansiva, muito... sei lá, 

muito alegre. E eu era muito, assim, cobiçada pelos meus patrões, eu tinha 

que sair da casa pra não acontecer nada demais, e fiquei nessa vida. 

 

Beatriz não revelou ao longo de sua narrativa o que ocorreu para ir residir na casa 

dessa senhora que a criou dos 10 anos aos 19 anos. Nota-se nesse relato as dificuldades 

enfrentadas ao longo de sua vida e o quanto sua vida atualmente parece diferente de tudo isso, 

conforme ela mesma relata como se vê atualmente: “[...] eu vejo otimamente bem, graças a 

Deus”, perguntada como ela se imaginava nesse momento da vida ela responde: 
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Não. Eu pensava deu não criar meus filhos porque minha mãe não me criou. 

Eu ficava fazendo conta da idade dos meninos [...] pra ver se até lá eu ainda 

tava com eles pra eles não sofrer como eu sofri. Que eu sofri muito, muito 

mesmo. Mas foi bom. Foi lição de vida. 

 

De modo que, chegar aos 84 anos para ela é uma dádiva, pois vive uma vida diferente 

de antes, conforme ela mesma relata: “Eu acho bom né, porque no meu tempo de nova eu 

sofri muito, e hoje, graças a Deus, eu não tô mais sofrendo”. Fazendo uma comparação entre 

a vida antes e a vida agora ela ressalta: 

 

Ah, agora tá melhor de tudo. Em tudo, por tudo né? Porque no tempo em que 

eu era casada eu... eu não tive direito a trabalhar, arranjei empregos bom, 

meu marido não deixou eu trabalhar por causa dos menino. E assim mesmo 

eu criei todo mundo eles não... são... vivem bem, não são revoltado, porque 

com a criação que... que eu tive, eu... se eu criasse eles como eu fui criada 

eles eram revoltado. E eu não fui... não fiquei, graças a Deus. Agradeço 

muito a Deus por isso. 

 

Em seguida Beatriz descreve como era sua vida quando casada e como se deu o 

cuidado dos filhos: 

 

[...] Eu trabalhava dentro de casa, eu lavava roupa de ganho. Eu amanhecia o 

dia engomando roupa que ele tem, que naquele tempo a roupa era engomada, 

não era passadinha como hoje. E eu trabalhei, fazia comida pra os outros na 

minha casa e ia levar nas casas das pessoas... [...] eu ficava trabalhando, 

tomando conta dos filhos e trabalhando. E ele não queria. Ele... eu tinha 

ferro elétrico, ele arrancava as tomada [...] pra eu não passar as roupa [...] 

passava com ferro de carvão. [...] Foi muito sofrimento, [...] mas eu não me 

importei não. Foi bom. É lição de vida. Oxe, eu [...] vendia na rua, fazia 

cuscuz, fazia beiju, fazia... ia vender na rua, na cabeça, botava na cabeça e ia 

vender. Vendia nim construção... mingau. Os meninos me ajudava, ia todo 

mundo arrumadinho pro colégio. Quando eu terminava eles iam pro colégio 

e eu vinha pra casa. 

 

Percebe-se que ela ao relatar algum aspecto de sofrimento na sua vida, ela coloca 

também que aprendeu com esses acontecimentos e que é uma lição de vida. Em relação a ter 
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tido um momento em que percebeu que estava envelhecendo e como tem sido envelhecer ela 

aponta “Nunca me importei não. Eu digo aos meninos... eu digo, ‘Olhe. Eu só me sinto velha 

quando eu me olho no espelho, porque a minha cabeça... eu não sou velha’, graças a Deus”. 

Para ela a velhice significa: “A mesma coisa como eu era. Não sinto nada demais não. Porque 

eu fiquei velha é... eu sentir... não. Nada”. À medida que Beatriz vai relatando sua visão da 

velhice ela vai mostrando que esse momento é muito melhor do que os outros que já viveu em 

sua vida, isso pode ser percebido também quando ela define como é uma pessoa idosa: “Eu 

[...] digo que pra mim, não sei outra pessoa, mas pra mim é uma maravilha. É tudo de bom, 

como diz o ditado”. 

Como mencionado por ela anteriormente ela conviveu com a avó, mas não relatou 

nenhum detalhe a mais além do fato de ter sido cuidada pela avó quando criança, 

provavelmente antes dos 10 anos de idade, momento a partir do qual foi viver com uma 

mulher para ser criada. Em outro momento ela menciona que conviveu também com a tia da 

mãe de criação dela: “Eu vivi com a tia da minha mãe de criação. Ela era cega, velhinha, ela 

era quem tomava conta de mim. Era uma pessoa [...] assim melhor do que minha mãe. Tinha 

muito cuidado comigo”. Fazendo uma comparação entre essas idosas que conviveu e as idosas 

atuais, ela destaca: 

 

Ah, eu acho diferente porque os idosos de antigamente não tinha vez a nada. 

Os de hoje não, os de hoje tão bem, tá vivendo a vida deles tranquila. 

Antigamente os velhos era jogado lá né. Hoje não, hoje os velhos só fica 

jogado se quiser, porque quando eu entrei aqui no SESC eu tinha cinquenta 

anos... já tô esses anos todos aqui. Já passiei muito, já viajei muito, tudo de 

bom. Agora que eu não tô mais... depois que meu filho faleceu o... o dinheiro 

encurtou mais ai eu não pude mais passear. 

 

Ela menciona essa diferença e faz uma análise interessante, ressaltando que as idosas 

de hoje têm a possibilidade de escolha, aponta a importância do centro de convivência para 

pessoas idosas como o SESC e as oportunidades de viajar que teve. Quanto ao filho que 

faleceu ela apenas menciona que isso aconteceu em 2008, com o filho mais velho que tinha 52 

anos. Para ela: 

 

No tempo de meus filhos, meus filhos eram obedientes. Eu reclamava, eu 

olhava e eles me obedeciam. As crianças de hoje, eu tenho esse meu netinho 

de três anos, eu falo, eu converso com ele, ele nem olha pra a minha cara. Eu 
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digo, “Carlos, a sua avó está falando”, ele nem... só me obedece, se eu 

panhar o cinto, eu digo, “Eu vou panhar o cinto, eu vou sapecar perna de 

nêgo”.  

 

Ela menciona que a sociedade em relação às pessoas idosas “Hoje em dia trata bem, 

né? Porque é a lei. Mas... [...] Eu acho que antigamente não. Que você vê que hoje em dia 

tem muita gente se queixando que pega, joga nim asilo, essas coisas né?”. Quando 

perguntado como ela se imagina daqui a alguns anos ela responde: 

 

Se eu for como eu estou, vou bem. Eu digo a meus filhos, eu vou viver cem 

anos. Outro dia mesmo eu fui na minha doutora, ela disse, “A senhora vai 

viver cento e vinte anos”, aí e... ela passa um remédio pra mim quase cem 

reais, eu digo, “Poxa, [...] a doutora diz que é pra eu viver cento e vinte anos 

e me passa um remédio desse?” [RISOS]. 

 

É possível perceber que há uma expectativa de viver muito e bem. Apesar de todo 

sofrimento que relatou em diversos momentos, hoje sua vida ela ressalta que está melhor e 

aponta que aprendeu lições com as dificuldades. 

 

7.1.22. Maricélia 

 

Tem 92 anos idade, natural e residente no interior da Bahia, se autodeclara morena 

clara, católica, com 2º grau completo em magistério, professora aposentada de escola pública 

e privada, sendo aposentada há 19 anos pelo Estado e 16 anos pela escola particular, viúva há 

38 anos, com 4 filhos(as), duas mulheres, uma de criação de 72 anos, uma biológica de 59 

anos; dois homens, um de 60 anos e outro de 48 anos. Tem 4 netos(as), sendo duas mulheres 

de 29 e 28 anos e dois homens de 33 e 32 anos; tem 3 bisnetos(as), um homem de 11 anos e 

duas mulheres de 7 e 3 anos. Reside em uma casa própria com a filha de 59 anos. Relata uma 

renda mensal de 9 salários mínimos – fonte pensão do marido, as duas aposentadorias da 

escola pública e da escola privada. A renda mensal familiar é de 13 salários mínimos, 

acrescido da fonte de renda da filha que é aposentada. Segundo ela quem chefia a família e 

gere o orçamento mensal familiar é a filha que mora com ela. As atividades domésticas são 

realizadas por uma empregada doméstica, Maricélia realiza atividades de costura e bordado. 
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Possui plano de saúde e percebe sua saúde atual como “equilibrada, dorme bem, tem apetite, 

se alimenta bem”. 

A participante Maricélia, ao longo de sua narrativa revela um sentimento de felicidade 

e satisfação com a vida, principalmente, em ter chegado aos 92 anos:  

 

Eu me vejo felicíssima... o filho... meus filhos são verdadeiramente a minha 

vida, nada me falta... sou aposentada, vivo bem, não devo um centavo a 

ninguém, porque sempre tive isso comigo... fazer a coisa quando puder ser 

feita, portanto, não contrai dívidas para não ter preocupações não é isso?... 

eu vivo tranquila [...]. 

 

Percebe-se que ela insere a questão financeira como uma possibilidade de preocupação 

nesse momento da vida, caso não tivesse se organizado para isso. Além disso, quanto a quem 

é Maricélia atualmente ela ressalta que “É uma idosa de 92 anos plenamente realizada na vida [...] 

eu não tenho, minha filha, do que me queixar na vida... filhos maravilhosos, abençoados por Deus... 

preocupam-se comigo, cuidam de mim com carinho sabe... o que que eu vou me queixar? Não é?”. 

Mais uma vez ela ressalta esse sentimento de satisfação, para ela chegar nessa idade 

significa: 

 

O que de melhor se pode desejar na vida... eu me sinto feliz... plenamente 

realizada que tudo aquilo que eu imaginei, porque eu não imaginei o 

impossível, então se eu realizei tudo, se eu consegui tudo o que é que eu 

tenho de me queixar da vida? Só tenho de agradecer a Deus porque ele é 

uma constante na minha vida. 

 

Refletindo acerca de ter imaginado se chegaria nesse momento da vida ela ressalta: 

 

Olhe [RISOS] desejar? Desejava [RISOS], mas eu tive uma época doentinha 

de uma coisa, doente de outra não esperei chegar a tanto e ainda peço alguns 

mais ao nosso senhor [RISOS] adoro a vida se nada me falta, [...] o que é 

que eu quero mais minha filha? Amigos... porque sei conservar uma amizade 

e valorizá-la isso faz bem a vida... isso faz bem né, não tenho do que me 

queixar. 
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Ela ressalta diversas vezes em sua narrativa que não tem do que se queixar e questiona 

o que mais ela poderia querer, parece que há uma expectativa implícita de que nesse momento 

da vida deva se queixar e uma crença subjacente de que não é possível mais desejar alguma 

coisa na velhice. Quando questionada se houve algum momento em que percebeu que estava 

envelhecendo, Maricélia responde: 

 

Não... nunca me preocupei com isso... nunca... chegar a velhice é uma 

dádiva de Deus, né? Eu não tenho do que me queixar... ainda não estou 

broca... Plenamente lúcida aos 92 anos de idade ... eu só peço que Deus me 

dê mais porque eu adoro viver, né? Graças a Deus (Maricélia, 92 anos, 23 de 

outubro de 2014). 

 

Além de não ter do que se queixar e nem o que querer mais, ela ressalta nesse trecho 

que “ainda não é broca”, mais uma vez é como se esse “ainda” parecesse que há uma 

expectativa de que nesse momento da vida esteja broca ou que venha um dia a ficar. Nota-se 

que essa impressão se evidencia quando ela define como é uma pessoa idosa: 

 

Olha... há idosos inconformados... há idosos revoltados até... não sei por isso 

ou por aquilo se sentem massacrados... eu não... eu ainda peço vida... eu 

peço... eu tenho 92 anos... sei que devo estar bem próximo, mas peço a Deus 

que prolongue um pouco, não é? Se eu sou feliz, meus filhos são 

maravilhosos... o que é que eu quero mais meu Deus? Vida para aproveitar 

esse direito que Deus me deu de ser feliz, você não acha? 

 

Parece que Maricélia vai construindo sua significação da velhice em comparação com 

a velhice que outras pessoas vivenciam. Quando ela relata que conviveu com pessoas idosas 

desde criança, ela ressalta “Minha vó, por exemplo, morou conosco a vida toda, morreu aos 

92 anos” e relata diferenças da relação entre jovens e velhos de antigamente e da atualidade:  

 

Velhos?... velhos... pacientes até preocupados, porque o velho se preocupa 

com o jovem, principalmente numa vida como nós vivemos atualmente que 

é muito diferente da do meu tempo... não se vai comparar o jovem de hoje ao 

jovem do meu tempo não é? É muita diferença... muita liberalidade... que 

eles são muito liberais os jovens... e como se... as vezes até não se submetem 

às determinações dos pais... os jovens de hoje é muito liberal... faz o que 
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quer... naquele tempo, não, nós obedecíamos, não é? [...] Eu acho que os 

idosos de agora são mais liberais do que os de antigamente... era como se 

chamava ranzinza... velhos rigorosos, repreendiam, censuravam, sabe... hoje 

eu acho que os jovens são mais liberais... não se preocupa tanto... eu penso 

assim... ... se o idoso quer viver bem tem que aceitar a situação, não tem 

nada de admoestar, de reclamar... porque o jovem não aceita isso hoje, 

entendeu? 

  

Nessa fala, fica evidenciada a questão dos idosos não poderem se queixar dos jovens 

não obedecerem mais. Assim, ela reflete como está sendo para ela envelhecer: 

 

[...] sou uma pessoa... uma velha de 92 anos alegre... diferente da velha 

emburrada... me sinto bem... me sinto feliz... eu não podia ter, minha filha, 

uma velhice mais abençoada do que a que eu tenho... eu me sinto feliz... 

plenamente realizada... o que eu sonhei na vida alcancei porque nunca 

sonhei [...] além das possibilidades... sofre a pessoa que almeja até o 

impossível, mas quem tem limite, tranquila. 

 

Mais uma vez Maricélia ressalta uma escolha que fez ao longo da vida como refletindo 

nos dias atuais, antes ela mencionou a questão financeira quanto a gastar o que se pode, agora 

ela aborda que não sonhou além das possibilidades, o que de algum modo faz com que ela 

seja uma pessoa realizada atualmente, porque conseguiu alcançar tudo que almejou. Quanto 

ao futuro e o que ele imagina daqui a alguns anos ela destaca:  

 

Oh... ai... quem dera que Deus me desse mais alguns anos... eu amo a vida... 

eu não tenho do que me queixar da vida... cheguei aos meus 92 anos em 

plena saúde porque tenho... paz completa... realizei tudo aquilo que eu 

sonhei... trabalhei durante 47 anos porque não quis me aposentar como 

professora... tive um casamento feliz... todo casamento tem as suas 

rusguinhas, os seus probleminhas, mas os meus foram plenamente solúveis... 

solucionados... tive uma vida muito boa graças a Deus e até hoje tenho... 

meus filhos são muito devotados a mim... muito de mim... me tratam muito 

bem... satisfazem as minhas vontades né, porque eu nunca exagerei nas 

minhas vontades... eu só tenho vontade dentro da possibilidade sabe... então 

eu sou muito feliz [...] O meu futuro não está tão longe [RISOS] não vai 

tanto tempo, mas eu espero que Deus me conceda o que me tem concedido 
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até hoje: saúde, paz e amor que eu dedico não só aos meus filhos, mas eu sou 

amorosa... naturalmente amorosa. 

 

Ao refletir sobre as semelhanças e/ou diferenças do momento atual de sua vida para 

outros anteriores ela ressalta novamente a diferença entre jovens e velhos no que se refere à 

questão da liberdade que hoje é maior para os jovens do que na sua época: 

 

Oh minha filha a vida do idoso em si é diferente do jovem não é?... mas não 

é essa diferença estrondosa que amedronte não... o jovem hoje tem uma vida 

mais liberal... a vontade, o jovem hoje faz o que quer o que não acontecia na 

minha época... é... havia severidade [...] no viver do jovem... os pais eram 

rigorosos, tinham controle... o que hoje não acontece... pai hoje e mãe pra 

controlar uma garotinha é difícil não é... porque é liberal... porque tá muito 

liberal a vida hoje e no meu tempo era um tanto severa... era como se dizia 

trazia em corda curta não é... hoje não... hoje é muito liberal... as meninas 

hoje é diferente do meu tempo... a rigor, fiscalização, obediência, havia 

mesmo pesada. 

 

Quanto ao que ela compreende pela velhice, Maricélia ressalta: 

 

Bem a velhice em si é a própria diferença... diga se não é? Mas eu tenho uma 

velhice tão tranquila, minha filha... eu digo velhice feliz [...] Oh... porque o 

idoso não dispõe da mesma disponibilidade do jovem..., por exemplo, eu 

estou aos 92 anos hoje, meus filhos não me deixam tomar um táxi para ir ao 

comércio sozinha, para ir ao shopping sozinha, então essa velhice... nós na 

idade não temos a liberdade de ação que tem o jovem não é minha filha? 

Repare, nós não temos, porque se eu quero ir ao shopping não me deixam ir 

sozinha... tem que ter uma companhia porque precisa ter precauções... 

porque a vida hoje não está fácil, não é? [...] Não está fácil porque a velhice 

não é tão respeitada quanto outrora... hoje os jovens não têm aquele cuidado, 

aquela preocupação com a velhice não... há jovens até que humilham a 

velhice... é... como... coisa que não envelhecessem... é isso. 

 

Nota-se que nesse trecho Maricélia ao definir o que é velhice, ela o faz em contraponto 

ao jovem, novamente ressaltando a questão da liberdade que o jovem tem e que o idoso não 

tem mais. Ao refletir sobre como se sente em não poder sair sozinha ela evidencia: 
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Eu sinto que é natural... é o cuidado que os filhos têm com sua mãe... porque 

eu tomar um táxi sozinha pra ir ao shopping corre perigo... eu não sei as 

intenções do taxista... eu não sei... ninguém conhece ninguém... eu posso 

sozinha tomar um táxi e digo “quero ir ao shopping tal” ele se for maldoso 

ele não me leva pra o Shopping tal...  leva para onde ele quiser ir... para... 

para vamos dizer me desrespeitar... pode ocorrer isso né? 

 

Essa ideia de que a pessoa idosa não pode sair sozinha, por que é perigoso, para ela é o 

cuidado dos filhos se expressando, para ela isso é natural. Parece que essa representação 

social de que as pessoas idosas já não podem ter a mesma liberdade de antes é naturalizado 

pela participante como parte desse momento da vida. Em relação a retirada dos seus 

benefícios previdenciários ela destaca: 

 

Eu moro no interior, minha filha que assumiu tudo isso, eu não tenho 

necessidade de ir à rua fazer isso ou aquilo, porque minha filha plenamente 

faz tudo, tudo, tudo... não me falta nada graças a Deus... se eu desejo 

qualquer coisa basta tão somente dizer a ela “eu quero isso” eu tenho, porque 

os meus desejos são dentro das minhas possibilidades, não saio delas de jeito 

nenhum... me sacrificar pra atender a um desejo não... só dentro da 

possibilidade. 

 

Maricélia retoma mais uma vez essa questão de desejar dentro das suas possibilidades, 

de modo que quando questionada quanto a quem define a sua possibilidade ela responde: “Eu 

mesma, eu sei que não posso isso, não posso aquilo, devo aquilo, não devo isso... eu mesma”. 

Parece que esse saber o que pode ou o que não pode poderia estar atrelado às representações 

sociais que ela compartilha acerca do que pode uma pessoa idosa: não se queixar, não tem 

mais o que desejar e não ter liberdade para sair sozinha, dentre as outras questões que foram 

apontadas ao longo da narrativa. 

 

7.1.23. Dulce 

 

Tem 94 anos de idade, natural e residente em Salvador, se autodeclara morena, 

católica, com 1º grau incompleto, funcionária pública aposentada e pensionista, viúva há 14 
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anos, com 7 filhos(as), dois homens: um de 69 anos e outro de 59 anos, duas mulheres: uma 

de 68 anos e outra de 60 anos e três falecidos que não mencionou a idade; com 11 netos(as), 

sendo 7 homens e 4 mulheres; com 9 bisnetos(as), sendo três mulheres e seis homens. Reside 

em bairro nobre, na casa de propriedade de seu filho de 59 anos, com ele, sua filha de 60 anos 

e sua neta. Relata uma renda mensal de 11 salários mínimos – fonte aposentadoria e pensão 

do marido. A renda mensal familiar é de 22 salários mínimos, pois o filho e a filha 

contribuem com o pagamento das despesas da casa. A chefia da família fica a cargo dos filhos 

que moram com ela, mas quem gere o orçamento familiar é ela e o filho, sendo que ela decide 

tudo que irá fazer com seu próprio rendimento e o filho de acordo com ela faz apenas as 

movimentações bancárias. Ela ajuda financeiramente a filha de 68 anos pagando a empregada 

doméstica dela. Ela recebe ajuda em cuidados da filha que mora com ela, quando esta está em 

casa, mas quando não está recebe ajuda da empregada, que realiza também todas as atividades 

domésticas. Não possui plano de saúde, quando precisa de serviços paga e percebe sua saúde 

atual como “[...] vou aí levando né [risos], vou bem”, menciona utilizar medicação para 

labirintite, para triglicérides e preventiva para o coração. 

A participante destaca que atualmente se vê: “[...] bem graças a Deus com meus filhos 

juntos, minhas netas, vem pra cá faz farra, é aniversário vem fazer aqui, ai vai levando né”. 

Quanto a como tem sido envelhecer ela ressalta: “Não tem nada não, não tenho contra não, tô 

indo que jeito eu vou dar na velhice né? Não posso tirar a velhice e botar a mocidade já 

passou, passou”. Sobre ter imaginado ou não esse momento da vida ela relata: “[...] não 

pensava nunca, nunca pensei essas coisas não”.  

Além disso, ela ressalta sobre sua vivência atual “Ah é chato né... eu fico chateada 

porque eu preciso escrever não posso, preciso ler ainda não posso, que eu gostava de ler, 

gostava de ler romance, mas não posso fazer o que é que eu vou fazer? Vou me matar? Não 

vou me matar, não [RISOS]”. Observa-se que algumas coisas mudaram em sua vida e que ela 

parece não estar satisfeita, embora demonstre conformidade com a situação relatada. Ao 

relatar como as pessoas lhe tratam nesse momento da vida ela ressalta que muitos amigos e 

colegas já morreram, que conta é com a família:  

 

Todo mundo me trata bem graças a Deus, as vizinhanças os amigos que eu 

tenho, os amigos que eu tenho né, agora eu não tenho mais amigos porque os 

colegas muito morreram outros sumiram nunca mais apareceu aí o que é que 

a gente vai fazer? Aí eu fico com meus parentes né, meus netos, minhas 
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netas, os bisnetos aí vão chegando, chegam aqui fazem a fuzarca, faz a 

fofoca e ai vou levando. 

 

Essa presença da família é algo ressaltado ao longo de sua narrativa, ela diz que se 

sente: 

 

Ah eu gosto, me sinto bem, quando eu tô sozinha é que eu não gosto muito, 

eu gosto quando tem uma pessoa pra conversar, mas aqui eu fico às vezes só, 

a empregada não é de muita conversa [...], ai eu fico caladinha aqui no meu 

canto assistindo à televisão e pronto, porque se eu tivesse o romance eu 

ficava lendo né, mas não posso. 

 

De algum modo, à medida que vai relatando como é esse momento da vida, Dulce 

ressalta o que mudou agora em relação a antes. Quando ela analisa sobre como é está 

chegando para idade ela coloca: “Tá me importando não, até chegar a hora da minha morte 

vou levando”. Para ela na velhice: 

 

Quando a gente tá com saúde é muito melhor né, é melhor do que tá na cama 

ou então numa cadeira de rodas ai é chato pra tá preocupando outra pessoa, 

arranjando, eu fico preocupada pra uma pessoa tá me guiando, coisa tá ruim, 

mas graças a Deus eu tenho os filhos que me adoram, quando eu vou pra um 

hotel, que eles me levam muito pra passear ai vou pra um hotel, [...], tomo 

banho de piscina essas coisa ainda faço [RISOS]. 

 

Assim, ela aponta que existem formas diferentes de viver a velhice, com saúde ou 

acamada, de modo que para ela uma pessoa idosa “Quando é boa de saúde bem, mas quando 

fica assim tá toda vida sem fazer nada e sem, pensando em outras coisas ruim aí é ruim, 

doente é ruim né”. Em relação a convivência com pessoas idosas quando criança, ela 

menciona o avô: 

 

Eu tinha meu avô, meu avô gostava muito de mim, fui criada quase com meu 

avô, meu avô gostava muito de mim, me dava tudo, era sapato, chinelo, 

levava pra passear, tinha um carinho comigo danado meu avô, não gostava 

muito dos netos não, não ligava [...], mas pra mim ele foi uma beleza, foi 

mãe, foi pai, foi tudo. 



188 
 

 

Além disso, menciona a convivência com a irmã dele, sua tia avó:  

 

A irmã dele era minha tia [...], mas ela não era chegada muito à gente não, 

ela gostava de outra neta que ela tinha, uma sobrinha que ela gostava muito, 

mas da gente ela ficava afastada, era irmã dele, mas meu avô era formidável. 

[...] Era resmungante não sabe, pintava os caneco [RISOS]. [...] reclamava 

com o pessoal, eu que não me metia com ela, porque eu tava com meu avô 

então eu ficava muito com ela não. 

 

A percepção dele acerca de como era a velhice na época do avô é diferente da velhice 

atual, devido à violência que existe contra as pessoas idosas: “Aquela época era melhor que 

agora né, porque agora o pessoal sofre, toma porrada de empregada, os filhos mata os 

velhos, hoje tá ruim que tá danado viu, a vida não tá boa não, mas naquela época o pessoal 

tratava muito bem o pessoal idoso, agora tá uma coisa feia”. Ao refletir sobre como se 

imagina daqui a alguns anos ela aponta “Eu me imagino como eu tô aqui, graças à Deus eu tô 

bem, tô com meus filhos, nenhum me maltrata, trata muito bem”.  

Nesse trecho, ela ressalta que não sofre violência familiar, por isso está bem, em 

comparação com a situação de outras pessoas que sofrem violência. Por fim, ela relata como é 

chegar aos 94 anos: “Graças à Deus bem né, porque eu tô com um pouco de saúde, porque 

me levanto, ando, não tô em cima de uma cama fazendo xixi, nem coco pra não dar tanto 

trabalho ao pessoal e tenho fé em Deus que não hei de dar trabalho, quando eu tiver de 

morrer que eu morra logo depressa [RISOS]. 

Ela finaliza sua narrativa ressaltando também o que espera para o futuro, não dar 

trabalho a família e sua fé em que quando for para morrer será depressa. 

 

7.1.24. Helena 

 

Tem 95 anos de idade, natural e residente no interior da Bahia, se autodeclara branca, 

espírita, com 2º grau completo em magistério, professora e bibliotecária aposentada há 52 

anos, solteira, não tem filhos, mora sozinha em uma casa própria – há um ano, pois antes 

residiam com ela a sobrinha e as filhas, com renda de dois salários e meio originária da 

aposentadoria e do aluguel de imóveis, além disso, conta com o apoio de duas sobrinhas e um 

sobrinho nas despesas, o gerenciamento do orçamento mensal dela é feito por uma das 

sobrinhas netas. As atividades domésticas são realizadas por uma empregada durante o dia e à 
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noite pela cuidadora que fica com ela. Possui plano de saúde e percebe sua saúde atual como 

“ótima”. Contudo, uma das sobrinhas netas mencionou que ela recentemente havia sido 

hospitalizada e que atualmente faz uso de muitas medicações de uso contínuo. 

A participante Helena ressalta que atualmente se vê como “uma pessoa simples... 

como é que eu vou dizer? Eu me sinto uma pessoa normal, sou Cristã, sou filha de Deus, sou 

Espírita, acredito piamente em tudo o que a doutrina espírita fala, gosto muito de ler, de 

costurar também, fazer crochê”. Ao longo de sua narrativa ressalta que a idade não foi foco 

de preocupação ao longo de sua vida, que costuma viver cada momento. Quando questionada 

se houve algum momento no qual tenha percebido que estava envelhecendo ela enfatiza “Eu 

não me preocupei não, nunca me preocupei. Eu vivo só o presente”, assim como diz que não 

teve nenhum momento em que imaginasse como seria sua vida nessa idade por que “Eu vivo o 

dia-a-dia [...]. Não me preocupo”, em seguida ela explica o que é esse viver o dia-a-dia: 

 

Eu quero estar sempre [...] em paz com a minha consciência, pra mim isso é 

importante, não penso “Ah, amanhã...”, não. Mesmo porque se eu não 

tivesse esse cuidado, no futuro eu talvez, possivelmente, eu tivesse me 

arrependido de alguma coisa que tivesse feito ou que tivesse dito, e se isso 

por acaso acontecer eu reconhecendo procuro imediatamente corrigir. 

 

Atrelado a esse modo de viver explicitado pela participante, ela deixa claro que não 

teve nenhuma expectativa para esse momento da vida “Não, nunca tive expectativa não”. 

Mas, ressalta como está sendo esse momento da vida: 

 

[...] eu tô bem. Tô bem. Sou muito feliz, tenho uma família [...] com quem 

convivo, [...] que são as meninas, as sobrinhas-netas, sobrinhos-netos... e 

sinto que sou amada por eles e sei lá... é uma coisa que me faz plenamente 

feliz, isso eu sinto mesmo, porque eles demonstram muito em todas as 

atitudes, não é só um momentinho de atenção, em tudo, em tudo eu sinto 

isso, todos eles. 

 

Helena embora não tenha se casado, nem tido filhos, ela deixa explícito nesse trecho 

que tem uma rede apoio nos(as) sobrinhos(as). E quando ela reflete sobre como está sendo 

chegar para a idade, remete aos familiares que já faleceram: “Eu fico, primeiro, admirada, 

porque todo mundo foi mais cedo e eu já estou com noventa e quatro, já beirando os noventa 

e cinco, já está bem próximo, que é em Junho, é... se Deus quiser estou aqui, pronta, 
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disposta”. Além disso, enfatiza mais uma vez “[...] nunca me preocupei. [...] Eu vivo só o 

presente”, pois viver o presente para ela: “[...] eu acho tudo normal... se é da vontade de 

Deus... se é o que eu estou merecendo viver”.  

Ao refletir acerca do que se assemelha ou diferencia a vida atual de outros momentos 

já vividos ela ressalta: 

 

Ah, eu acho que muda. Olha, com a idade a gente já tem certos cuidados 

com a alimentação, né, embora eu não seja proibida de nada por médico 

nenhum né, mas os cuidados são meus, por minha conta, alimentação. As 

prosas, as conversas com as amigas, não é, e depois a gente já tem 

experiência da vida, se eu vou conversar com uma jovem eu vou conversar o 

mesmo assunto que eu vou conversar com uma colega da minha idade, é 

natural não é? Então ... isso muda, mas muda naturalmente, não é uma coisa 

provocada, é espontânea, surge naturalmente os assuntos. E assim, em 

relação à família a única coisa que... que vem mudando com o tempo é a 

ausência deles né? Sinto muita falta. Muita. 

 

Aqui nesse trecho fica evidenciado um aspecto importante na vivência de Helena, à 

medida que vai envelhecendo alguns familiares vão falecendo enquanto ela sobrevive e segue 

sua vida. Contudo, ela ressalta: “Eu nunca fico comparando nada com relação a minha idade. 

Eu vivo o... o dia presente, mas não me preocupo ‘Ah, porque eu já estou com noventa, eu 

não posso poder sair...’, não, não tenho essa preocupação. Nem de perguntar nem de me 

expor, entendeu?”. Quando relata seu significado de velhice destaca “Eu... eu nunca diria o 

que é uma pessoa velha, mas só digo assim; “Quem tem mais idade tem mais experiência”, 

isso é indiscutível, ninguém pode dizer que não tem. Tem. O próprio tempo se encarrega 

disso. Mas nada em especial”. Ainda sobre a velhice: 

 

Nunca observei velhice. Nunca. Nem em mim nem nos outros. Nem na 

família nem fora, nunca foi motivo de preocupação minha, nem de 

pensamento, nem de meditação, nem de coisa nenhuma. [...] Se é mais velha 

de que eu, respeito, mas... que eu acho que a velhice merece respeito. [...] 

nunca parei pra pensar em uma pessoa idosa, ou porque seja igual a mim, ou 

diferente, ou menos, ou agora fulana tá chegando, daqui a pouco ela vai... 

Não, nada disso. Cada período normalíssimo entendeu? Cada momento que 
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eu vivi era aquele mesmo que tinha que viver porque a gente tem que passar 

pelas fases né, de idade, posição [...]. 

Refletindo sobre o que é a vida Helena destaca: 

 

Olha, eu acho que a vida, a vida é uma grande escola, e que a gente aprende 

muito com a própria vida. Muito, mas muito mesmo. Porque até nos erros a 

gente aprende, se souber reconhecer né, claro, que errou, não é... só estar 

cuidando dos erros outros, não é isso, eu tô me referindo a mim mesma, é se 

eu erro e reconheço eu não vou mais repetir aquilo, então eu acho que a vida 

é uma grande escola, e é a melhor escola é a vida. 

 

Essa ideia da vida como uma escola assim parece se associar com a ideia de quem tem 

mais idade tem mais experiência, poderia dizer que quem tem mais idade tem mais tempo 

nessa escola que é a vida, logo tem mais experiência. Assim, a tônica da narrativa de Helena é 

o foco na vivência do presente e o avanço da idade atrelado a mais experiência. 
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7.2. Caracterização sociodemográfica das participantes 

 

Conforme supracitado, participaram desse estudo 24 mulheres (Tabela 2), sendo que 

10 foram indicadas por terceiros (destaque em lilás) e 14 foram encontradas no SESC. Quanto 

à idade, foram 8 mulheres na faixa etária de 60 a 69 anos, 8 mulheres na faixa etária de 70 a 

79 anos, 5 mulheres na faixa etária de 80 a 89 anos e apenas 3 mulheres na faixa etária de 90 a 

95 anos. Como pode ser percebido a maior parte das participantes estão entre os 60 e 79 anos, 

apontando que, embora eu tenha objetivado acessar uma diversidade de condição etária, isso 

não foi possível devido à dificuldade de encontrar mulheres com 80 ou 90 anos, tanto na 

indicação de terceiros quanto nas visitas ao SESC. 

Em relação à auto referência de cor (Tabela 2), 8 mulheres declararam ser brancas, 1 

amarela branca, 1 clara, 6 pardas, 3 morenas claras, 3 morenas, 1 negra e 1 preta. É possível 

perceber uma diversidade de declaração de cor, embora seja possível notar também que o 

maior número das participantes se situa na gradação da cor branca para a parda, ou seja, numa 

cor de pele com um nível baixo de melanina. Importante destacar que durante a entrevista 

algumas participantes quando solicitadas para autodeclararem sua cor devolviam com a 

pergunta “Minha cor?” como se essa fosse uma questão óbvia ou respondia a cor como se 

fizesse à pesquisadora uma pergunta para que esta confirmasse a cor que elas declaravam. 

Isso demonstra certa dificuldade de definir uma cor, seja pela miscigenação existente ou no 

receio de assumir-se parte de um grupo étnico marginalizado no estado. 

Quanto à naturalidade das participantes (Tabela 2), 12 mulheres nasceram no interior 

da Bahia em cidades como Itabuna, Alagoinhas, Barra do Rocha, Cardeal da Silva, 

Crispinópolis, Mata de São João, Agua Fria, Esplanada, Rio Real, Camamú, Serrinha, 

Porções, Madre de Deus, Vargem Grande; 9 mulheres nasceram em Salvador, 2 mulheres 

nasceram na capital de outro estado do Nordeste (Ceará, Sergipe) e 1 mulher nasceu no 

interior do Piauí. Assim, 21 mulheres são baianas e as 24 mulheres são nordestinas. 

Referente à cidade onde residem as participantes (Tabela 2) 22 residem em Salvador e 

2 residem no interior da Bahia40. O tempo de moradia em Salvador das participantes, que 

vieram do interior da Bahia ou de outros estados, vai desde 13 anos, 30 anos, passando por 34 

anos, 40 anos, 41 anos, 46 anos, 48 anos, até 67 anos. Em relação aos bairros em que as 

participantes residem em Salvador, são 4 mulheres em Brotas, 2 mulheres na Federação, 2 

mulheres em Nazaré, 2 mulheres no Candeal e as demais no Matatu de Brotas, Acupe de 

                                                           
40 Não declararei em quais cidades estas duas participantes residem por questão de sigilo, por considerar que isso 

pode facilitar a identificação. 
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Brotas, Barris, Canela, Pituba, Caminho das Árvores, Praia do Flamengo, Cabula V, 

Engomadeira, Pirajá, São Cristóvão e Castelo Branco.  

Nem todas as participantes expuseram, em suas narrativas, as razões que as fizeram 

migrar para Salvador, as que trataram dessa questão apontaram motivos como: trabalhar como 

doméstica, estudar, acompanhar irmã que casou, tia ou filho, ter casado, para que os filhos 

estudassem. De acordo com Camarano, Kanso e Melo (2004) as mulheres situam-se 

predominantemente em áreas urbanas porque têm maior participação no fluxo migratório rural 

urbano. 

Em relação ao estado civil das participantes (Tabela 2) 12 mulheres são viúvas, 5 são 

casadas, 3 são divorciadas, 2 são separadas e 2 são solteiras. Em relação ao tempo de viuvez, 

variou de 1 ano, 2 anos e meio, 5 anos, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 19 anos a 23 anos, 38 anos 

e 42 anos. No que se refere ao tempo de casada das participantes as ocorrências foram de 34 

anos e 57 anos. Já o tempo de divorciada foi de 16 e 20 anos, enquanto que o tempo de 

separada foi de 12 anos e 30 anos.  

Entre as participantes 21 mulheres têm filhos, enquanto 3 mulheres não têm filhos. 

Especificando melhor, 4 mulheres têm filhos(as) de criação e 2 têm filhos(as) de 

consideração, 4 têm de 1 a 3 filhos(as) falecidos. A quantidade de filhos(as) varia de 2 a 9 

filhos(as), sendo que 5 mulheres têm quatro filhos(as), 5 têm cinco filhos(as), 4 têm dois 

filhos(as), 4 têm três filhos(as),  2 têm sete filhos(as) e 1 mulher têm nove filhos(as). As 

idades dos(as) filhos(as) variam de 12 anos a 69 anos. 

No que diz respeito aos netos e netas, 18 mulheres têm netos e 6 mulheres não têm 

netos. Dito de outra forma, e 4 mulheres tem um(a) neto(a) – sendo que uma delas têm um 

neto(a) de consideração, 3 tem dez netos(as), 2 tem dois, 2 tem três, 2 tem quatro, 1 tem seis, 

1 tem oito, 1 tem onze e 1 tem dezesseis. A quantidade de netos(as) varia de 1 até 16 netos(as) 

e a idade varia deles(as) de uma ano a 45 anos. Em relação aos bisnetos e bisnetas, 19 

mulheres não têm bisnetos(as) enquanto 5 mulheres têm bisnetos(as). Dessas 2 mulheres têm 

três bisnetos(as), 1 tem um, 1 tem nove e 1 tem doze. A idade dos bisnetos varia de 2 anos a 

11 anos. Assim, a maior parte das mulheres têm filhos e netos, mas não têm bisnetos. 

Referente à situação de moradia, as participantes do estudo se distribuem da seguinte 

forma: 17 mulheres moram com sua família41, sendo que dentre estes familiares estão marido, 

filhas(os), irmã, netas(os) e sogra. 

                                                           
41 Em seguida após descrição da renda das participantes será apresentada a renda familiar dessas 17 mulheres que 

residem com a família. 
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Tabela 2 – Perfil sociodemográfico das entrevistadas 

A. Cor: Auto declaração de cor; Sit. Laboral: Situação Laboral; SM: Situação de Moradia; CM: Condição de moradia; Dep: Dependentes; 

  

Nome Acesso Idade A. Cor 
Natural/ 

Reside 
Estado Civil SM CM Renda Escolaridade Sit. Laboral Religião 

1. Jussara Indicada 60 
Morena  

clara 

Interior-Ba/ 

Salvador 
Divorciada Sozinha Própria 33 Pós-doutorado 

Aposentada e 

trabalha 
Católica 

2. Eliene Indicada 63 Branca 
Interior outro 

estado/Salvador 
Casada 

Com a 

família 
Própria 5 Superior Aposentada Católica 

3. Elaine SESC 64 Parda 
Interior-Ba/ 

Salvador 
Viúva 

Com a 

família 
Própria 3 2º grau 

Pensionista e 

trabalha 
Católica 

4. Arlete Indicada 65 Branca 
Interior-Ba/ 

Salvador 
Casada 

Com a 

família 
Própria 6 Superior 

Aposentada e 

trabalha 
Espírita 

5. Barbara SESC 65 Parda 
Interior-Ba/ 

Salvador 
Viúva Sozinha Própria 1 ½  Nenhuma 

Aposentada e 

pensionista 
Católica 

6. Efigênia SESC 66 Negra 
Interior-Ba/ 

Salvador 
Casada 

Com a 

família 
Própria 1 2º grau Locatária Católica 

7. Paloma SESC 66 Parda 
Interior-Ba/ 

Salvador 
Viúva Sozinha Alugada 1 ½ 

1º grau 

incompleto 

Aposentada 

pensionista 
Católica 

8. Alessandra SESC 69 Branca 
Interior-Ba/ 

Salvador 
Viúva 

Com a 

família 
Alugada 1 ½ 2º grau 

Aposentada 

pensionista 
Católica 

9. Alcione Indicada 70 Parda Salvador Viúva 
Com a 

família 
Própria 11 Pós-graduação 

Aposentada, 

pensionista e 

trabalha 

Espiritualista

/Católica 

10. Cleusa SESC 71 Branca Salvador Divorciada 
Com a 

família 
Própria 2 ½  2º grau Pensionista Católica 

11. Vera SESC 71 
Morena  

clara 
Salvador Viúva 

Com a 

família 
Própria 2 Superior Aposentada Católica 

12. Marcia Indicada 74 Morena 
Interior-Ba/ 

Salvador 
Viúva 

Com a 

família 
Alugada 1 

1º grau 

incompleto 
Pensionista Católica 
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Tabela 2 – Continuação do perfil sociodemográfico das entrevistadas 

A. Cor: Auto declaração de cor; Sit. Laboral: Situação Laboral; SM: Situação de Moradia; CM: Condição de moradia; Dep: Dependentes; 

Nome Acesso Idade A. Cor 
Natural/ 

Reside 
Estado Civil SM CM Renda Escolaridade Sit. Laboral Religião 

13. Denise SESC 75 Parda 
Outro estado/ 

Salvador 
Solteira Sozinha Própria 1 

1º grau 

completo 
Aposentada Católica 

14. Eunice Indicada 76 Branca Salvador Casada 
Com a 

família 
Própria 6 Doutoranda 

Aposentada e 

trabalha 
Católica 

15. Lúcia Indicada 78 Morena 
Interior-Ba/ 

Salvador 
Casada 

Com a 

família 
Própria 

Sem 

renda 
2º grau 

Nunca 

trabalhou 

formalmente 

Católica 

16. Bianca SESC 79 Preta 
Interior-Ba/ 

Salvador 
Separada 

Com a 

família 
Própria 1 ½  

1º grau 

incompleto 
Pensionista Católica 

17. Valéria SESC 80 Parda Salvador Viúva Sozinha Própria 6 Superior 
Aposentada 

pensionista 
Católica 

18. Norma SESC 81 Branca Salvador Divorciada 
Com a 

família 
Alugada 2 

1º grau 

incompleto 
Aposentada Católica 

19. Patrícia SESC 82 Clara Salvador Viúva 
Com a 

família 
Própria 1 ½ Superior Aposentada 

Simpatizante 

Espiritismo 

20. Neusa SESC 82 Branca Salvador Separada Sozinha Própria 2 
1º grau 

incompleto 

Aposentada 

pensionista 

Acredita em 

Deus 

21. Beatriz SESC 84 
Amarela 

branca 

Outro estado/ 

Salvador 
Viúva 

Com a 

família 
Própria 1 Nenhuma Pensionista Católica 

22. Maricélia Indicada 92 
Morena 

clara 
Interior-Ba Viúva 

Com a 

família 
Própria 9 2º grau Aposentada Católica 

23. Dulce Indicada 94 Morena Salvador Viúva 
Com a 

família 

Própria 

do filho 
11 

1º grau 

incompleto 

Aposentada 

pensionista 
Católica 

24. Helena Indicada 95 Branca Interior-Ba Solteira Sozinha Própria 2 ½  2º grau  Aposentada Espírita 
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Dessa forma, são 6 mulheres que coabitam com uma filha, 2 mulheres coabitam 

apenas com o marido, 1 mulher coabita com o marido e a sogra, 1 mulher coabita com o 

marido, uma filha e a sogra, 1 mulher coabita com o marido e uma neta, 1 mulher coabita com 

o marido e uma irmã, 1 mulher coabita com duas filhas e um neto, 1 mulher coabita com uma 

filha, um filho e uma neta, 1 mulher coabita com uma filha e um neto, 1 mulher coabita com 

apenas um filho e 1 mulher coabita com mais de um filho(a). Residem sozinhas 7 mulheres, 

sendo que destas uma participante com 95 anos possui duas cuidadoras que se revezam de dia 

e de noite.  

A partir disso é possível inferir que as mulheres possuem famílias na quais convivem 

pelo menos três gerações diferentes, em alguns casos, como vimos na situação de moradia; 

essa convivência pode se estender à coabitação de duas ou três gerações como mães e 

filhas(os), como mães, filhas(os) e netas(os) e como avós e netas(os). Quanto à faixa etária 

das demais mulheres que residem sozinhas estão 3 mulheres na faixa de 60 anos, 1 na faixa de 

70 anos e 2 na faixa de 80 anos, já em relação ao estado civil dessas mulheres que residem 

sozinhas 3 mulheres são viúvas, 2 são solteiras, 1 separada e 1 divorciada. 

Em relação às condições dessa moradia 19 mulheres residem em casas de que são 

proprietárias, no caso das que são casadas essa propriedade é compartilhada com o esposo, 4 

residem em casas alugadas, com aluguel de R$550,0, R$718,0 e R$1.100,0 reais, sendo que o 

aluguel é pago por elas mesmas, ou por elas e o companheiro ou por elas com ajuda dos 

filhos. E apenas uma mulher reside na casa que é de propriedade de um de seus filhos. 

No que diz respeito à renda mensal das participantes (Tabela 2): 5 mulheres têm uma 

renda mensal de um salário mínimo42 e meio (R$1.086); 4 têm renda de um salário mínimo 

(R$724); 3 têm renda de dois salários mínimos (R$1.448); 3 mulheres têm uma renda de seis 

salários mínimos (R$2.172); 2 têm renda de dois salários mínimos e meio (R$1.810); 2 tem 

renda de onze salários mínimos (R$7.964); 1 tem renda de 3 salários mínimos (R$2.172); 1 

tem renda de cinco salários mínimos (R$3.620); 1 tem renda de nove salários mínimos 

(R$6.516); 1 tem renda de trinta e três salários mínimos (R$23.892) e 1 sem renda.  

De maneira mais resumida (Figura 3) 14 mulheres possuem uma renda entre 1 e 2 

salários e meio (R$724 a R$1.810), 5 possuem uma renda entre 3 e 6 salários mínimos 

(R$2.172 a R$4.344), 3 mulheres possuem uma renda entre 9 e 11 salários mínimos (R$6.516 

a R$7.964) e 2 que estão nas extremidades: 1 sem renda e 1 com renda de 33 salários 

mínimos. 

                                                           
42 Valor de referência do salário mínimo era valor de R$724,0 em outubro de 2014. 
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No caso das 17 mulheres que residem com a família, no que se refere à renda familiar 

mensal em salários mínimos: 10 responderam: 2 mulheres com a renda familiar de treze 

salários, 2 com renda familiar de quatro salários, 1 mulher com a renda familiar de dois 

salários e meio, 1 com a renda familiar de onze salários, 1 com a renda familiar de doze 

salários, 1 com renda familiar de quinze salários, 1 com renda familiar de vinte e dois salários 

e 1 com renda familiar de vinte e sete salários mínimos; 6 mulheres desconhecem a renda 

familiar mensal e 1 mulher não respondeu. Na Figura 4 pode ser vista a distribuição das 10 

participantes que declararam a renda familiar mensal em salários mínimos. 

 

 

Quanto à fonte de renda (Tabela 2): 7 mulheres declararam ter outra fonte além da 

aposentadoria e/ou pensão, sendo que 4 mulheres complementam suas rendas através do 

aluguel de imóveis, 4 mulheres complementam com o trabalho atual e 1 mulher possui 

também aposentadoria privada. Referente ao pagamento das despesas da casa, quando 

solicitado informações de quem mais contribui, 19 mulheres relataram que outras pessoas não 

contribuem para o pagamento das despesas da casa, sendo que dessas 8 estão na faixa etária 

de 60 anos, 6 na faixa de 70 anos, 3 na faixa de 80 anos e 2 na faixa de 90 anos; 4 mulheres 

(duas na faixa de 70 anos e duas na faixa de 80 anos) relataram que os filhos contribuem, 

Figura 4 - Distribuição das 10 participantes pela faixa de renda familiar 

Figura 3 - Distribuição das participantes pela faixa de renda 
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sendo que uma dessas ressaltou que os filhos pagam as cuidadoras para o marido que tem 

demência; uma mulher na faixa de 90 anos relata que duas sobrinhas e um sobrinho 

contribuem para o pagamento das despesas de sua casa. 

No que diz respeito a receber de outras pessoas ajuda em cuidados e/ou 

financeiramente, 14 mulheres declararam que não recebem nenhum tipo de ajuda, enquanto 

10 declararam que recebem alguma ajuda, sendo que dessas, 4 mulheres recebem ajuda 

financeira dos(as) filhos(as); 1 mulher recebe auxílio para realização de algumas atividades 

diárias, como tomar banho, enxugar os pés após o banho de uma das filhas; e 1 mulher recebe 

ajuda e cuidados das suas cuidadoras e das(os) sobrinhos.  

Em relação a quem chefia a família: 10 mulheres chefiam sozinhas suas famílias; 4 

dividem essa tarefa com outra pessoa (2 com o companheiro, 1 com a filha, 1 com os filhos); 

3 declaram que quem chefia são as(os) filhas(os): 2 são as filhas e 1 são os filhos; 2 declaram 

que em casa cada um se chefia; 2 declaram que ninguém chefia; e 3 não responderam. 

Referente à administração do orçamento familiar, as mulheres se agruparam da 

seguinte forma: a) nove mulheres realizam essa tarefa sozinha, sendo que dessas 4 estão na 

faixa etária de 60 anos, 3 na faixa de 70 anos e uma na faixa de 80 anos; b) cinco mulheres 

dividem essa tarefa com alguém da família: 2 dividem com o marido e uma com todos os 

filhos, uma com uma filha e uma com o filho mais velho. Quanto à faixa etária dessas 

mulheres, 4 estão na faixa dos 60 anos e uma na faixa dos 90 anos; c)  cinco mulheres relatam 

que essa tarefa é realizada por outra pessoa da família: 2 mulheres relatam que essa tarefa é 

realizada pelas filhas, uma pelo filho, uma pela sobrinha neta, uma pelo marido. Quanto a 

faixa etária dessas mulheres, uma está na faixa dos 60 anos, uma está na faixa dos 70 anos, 

uma está na faixa dos 80 anos e 2 estão na faixa dos 90 anos; d) cinco mulheres não 

responderam.  

Em relação a ajudar alguém em cuidados e/ou financeiramente, 11 mulheres declaram 

que não tem ninguém que dependa delas, enquanto 13 mulheres declararam que ajudam: 7 

mulheres declararam ajudar os(as) filhos(as) – sendo que 6 ajudam financeiramente e 1 cuida 

do filho com deficiência; 2 mulheres ajudam as(os) netas(os) – uma ajuda financeiramente às 

vezes e a outra custeia a mensalidade da faculdade do neto; 4 participantes ajudam 

financeiramente sendo que 2 mulheres ajudam a irmã; e 1 mulher que ajuda uma sobrinha e 1 

que ajuda uma sobrinha neta. 

Em se tratando de quem realiza as atividades domésticas, 13 mulheres realizam as 

atividades domésticas de sua casa, sendo que desse número 7 mulheres realizam sozinhas, 4 
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realizam nos dias em que a diarista não está, 1 divide as atividades com a filha e 1 divide com 

o companheiro a realização das atividades domésticas. Além disso, 9 mulheres delegam às 

empregadas domésticas essas atividades, 1 mulher conta com o trabalho de diarista e na casa 

de 1 mulher as atividades domésticas são realizadas por sua filha. 

Referente ao grau de escolaridade das mulheres (Tabela 2): 7 têm o primeiro grau 

completo, 7 têm o segundo grau completo, 5 têm nível superior completo, 2 com nenhum grau 

de escolaridade formal: uma foi alfabetizada pelo pai e a outra é autodidata, aprendeu a ler e 

escrever sozinha; 1 têm pós-graduação em nível de mestrado, 1 estava em processo de 

realização do doutorado, 1 com pós-doutorado. 

Quanto à situação laboral atual (Tabela 2): 19 mulheres não trabalham e 5 continuam 

trabalhando. Dessas, 7 participantes são aposentadas, 6 são tanto aposentadas quanto 

pensionistas e 4 são pensionistas; as demais apresentaram apenas uma ocorrência cada: 

aposentada e consultora; aposentada, pensionista e consultora; aposentada e professora 

universitária;  aposentada, professora universitária e consultora; pensionista e artesã; locatária 

e uma que nunca trabalhou formalmente. Quanto ao tempo em que recebem o benefício da 

aposentadoria ou da pensão, variou de 5 meses a 52 anos no caso de quem recebe 

aposentadoria e de 2 anos e meio a 20 anos o tempo em que as mulheres recebem a pensão. 

Em relação à profissão das participantes, as mulheres se dividiram entre 6 donas de 

casa, sendo que além de ser dona de casa uma também foi costureira; outra professora apenas 

um período de quase um ano depois que concluiu o magistério; e outra que também é 

empregada doméstica e lavadeira; 5 professoras, sendo que uma mulher além de professora é 

também bibliotecária e outra é professora universitária. As demais mulheres se dividem: 2 são 

costureiras, 2 são comerciárias, 1 é pedagoga, 1 servidora pública, 1 funcionária pública, 1 

arquiteta, 1 auxiliar de enfermagem, 1 cabelereira, 1 comerciante, 1 economista e outra que ao 

mesmo tempo é médica, musicista e professora universitária. 

Dentre as 24 participantes apenas 6 são donas de casa, exercendo uma função 

tradicionalmente direcionada às mulheres. As demais participantes (18 mulheres), embora em 

uma profissão formal a maior parte delas assumiram carreiras que são socialmente destinadas 

às mulheres. 

No que se refere à orientação religiosa das participantes (Tabela 2): 23 possuem uma 

religião ou várias: sendo que 19 delas são católicas, 2 são espíritas, uma é 

espiritualista/católica, uma é simpatizante do espiritismo; e uma participante acredita em 

Deus. 
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Em relação à assistência à saúde, 18 mulheres declararam ter plano de saúde e 6 

mulheres declararam não ter plano de saúde sendo que entre essas 4 mulheres relataram 

utilizar os serviços do SUS. No que diz respeito à percepção atual de saúde, 20 mulheres 

perceberam a saúde entre ótima, muito boa, boa, equilibrada, pela existência ou não de dores e 

sintomas. De modo geral todas consideraram a saúde apenas como uma questão física 

relatando problemas de coluna, artrose, osteoporose, hipertensão, depressão, assim como 

cuidado para não ficar doente, cuidado com a alimentação, realização de atividades físicas, 

evitação em permanecer em casa muito tempo para evitar a depressão. De modo mais 

detalhado: 7 mulheres perceberam sua saúde como ótima, 6 mulheres perceberam a partir da 

existência ou não de sintomas e/ou dores e adoecimentos, 4 perceberam como boa, 2 

perceberam como muito boa, 1 percebeu como equilibrada; 3 mulheres não responderam e 

uma mulher relatou seu próprio conceito de saúde, que não diz respeito ao corpo, e sim à 

possibilidade de fazer projeto de vida.  

Dentre as 21 participantes exceto três declararam não fazerem uso de nenhuma 

medicação, pois as demais afirmaram utilizar de uma até três medicações contínuas para 

prevenir ou tratar alterações como pressão alta, colesterol alto, açúcar alto, arritmia cardíaca, 

baixas taxas de cálcio, dores na coluna, refluxo, hérnia no estômago, ganho de peso e doenças 

como hipertensão, diabete, osteoporose, artrose e depressão. As três participantes que não 

fazem uso de medicação contínua perceberam sua saúde, respectivamente como ótima 

utilizando estratégias de autocuidado para não adoecer, como mediana sem doenças graves, 

mas com algumas dores e como poder fazer projeto de vida. 

 

7.3. Significados de velhice: o que essas mulheres têm em comum? 

 

A complexidade das dimensões que envolvem a velhice foi tão expressiva no 

transcorrer deste estudo, que considerando o perfil tão diverso das participantes, não é 

possível tratá-las como um grupo homogêneo apesar delas se unificarem de dois modos, 

enquanto mulheres e velhas, pois na realidade elas se diferenciam de acordo com sua 

idade/geração, sua origem geográfica, suas condições socioeconômicas, sua história de vida, 

seu modo de significar as experiências da vida, dentre outros aspectos. 

Quando se trata de velhice é difícil generalizar, mesmo com um grupo pequeno e bem 

delimitado focando em apenas uma faixa etária, em apenas uma classe social e etnia, ainda 

assim existirão diferenças. No que se refere a este estudo, a dificuldade aumenta porque o 
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número de mulheres é grande e, além disso, o perfil dessas participantes é muito variado, 

existem diferenças que inviabilizam em alguma medida uma generalização sem incorrer em 

equívocos como homogeneizar o que é heterogêneo. 

Vejamos como foi difícil definir semelhanças entre essas mulheres do ponto de vista, 

por exemplo, da administração do orçamento da casa. A participante Dulce de 94 anos (viúva) 

exerce esse papel de definir como seu dinheiro vai ser gasto, como ela não se locomove bem é 

o filho que executa o que ela definiu. Já Eunice de 76 anos relata quem administra orçamento 

da casa é o marido. Se formos considerar a idade, baseado no imaginário social, poderíamos 

dizer que poderia ser mais esperado que a senhora de 76, uma vez mais nova que a outra, 

tivesse esse papel de gerir o orçamento da casa do que a senhora de 94 anos, já que sendo 

mais velha não teria essa possibilidade, seja por “caduquice” ou “doença”, precisaria que 

outra pessoa realizasse isso por ela.  

Contudo, se utilizamos outros aspectos, além da idade, como o estado civil das 

participantes podemos notar que a senhora de 94 anos é viúva há 14 anos, aspecto esse que a 

fez assumir a função de administração do orçamento da casa após a morte do marido, 

enquanto que Efigênia é casada e embora ela e o marido trabalhem fora de casa, parece que 

em sua família prevalece uma divisão sexual do trabalho tradicional. Ela ressalta que em sua 

família o acordo entre ela e o marido sempre foi ela se responsabilizar pelo cuidado com as 

filhas e ele pelo gerenciamento das finanças da casa. 

A questão é mais complexa, pois as duas situações não são nem comparáveis, 

considerando outros aspectos, como o fato de que Dulce não completou o primeiro grau 

enquanto Eunice é pós-doutoranda, além disso, Dulce recebe 11 salários mínimos enquanto 

Eunice recebe 6 salários mínimos. Essa comparação, portanto, é apenas para título de 

ilustração, com objetivo de evidenciar, de maneira geral, o quanto a questão da velhice é 

complexa e que as análises dependem de um entrecruzamento de diferentes aspectos para 

favorecer uma aproximação da experiência real das pessoas de modo contextualizado. Mais 

especificamente o objetivo foi mostrar que as expectativas de que as idosas mais jovens são 

mais autônomas e independentes do que as idosas mais velhas podem não se confirmar em 

alguns contextos e se articulada a diferentes marcadores sociais da vida dessas mulheres pode-

se perceber experiências distintas da expectativa social. 

Diante disso, a tentativa nessa sessão será de destacar uma análise categorial baseada 

em conteúdo para descrever de que modo as participantes construíram seus significados na 

narrativa. Na sequência serão discutidas algumas expectativas sociais mais gerais desse grupo 
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de mulheres acerca do processo de envelhecimento e da vivência social da velhice que foram 

relatadas no transcorrer de suas narrativas. 

A partir de uma análise categorial de conteúdo será discutido, primeiramente, nessa 

sessão de que modo as participantes construíram seus significados na narrativa. Em seguida, 

serão abordadas as dimensões da significação construídas por essas mulheres a partir dos 

temas do temário. Por fim, serão elucidados quais aspectos foram encontrados nas narrativas 

das mulheres que apontam para o processo de construção de suas significações acerca da 

velhice. 

As participantes definiram a velhice de três formas: se referindo aos outros, se 

referindo a si mesmas, e se referindo a si mesmas em comparação com os outros (Figura 5). 

 

Figura 5 - Formas como a velhice foi definida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o modo como a pessoa significa a velhice a faz concluir que a velhice está como 

algo próximo ou distante da sua realidade ou mais próxima da realidade dos outros, por 

exemplo, se a velhice é a impossibilidade de cuidar-se e a participante Barbara de 65 anos se 

vê capaz de cuidar de si mesma, ela não se vê como velha, logo a velhice é relatada como do 

outro que precisa de cuidado. Se a velhice é significada como declínio físico e a participante 

percebe em si algumas características físicas em declínio, então ela relata perceber-se como 
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idosa, como no caso de Patrícia de 82 anos que se afirma como idosa da terceira idade. No 

caso da participante Arlete, de 65 anos, que significa a velhice como um momento em que se 

realiza um balanço da vida, ela percebe que sua experiência é distinta da de outras pessoas 

idosas ou como Maricélia de 92 anos que significa a velhice como falta de liberdade de ação 

se comparada com a liberdade que jovens possuem. 

Outro aspecto analisado pelas participantes em suas narrativas se refere às 

características que definem uma pessoa idosa. As respostas variaram entre considerar a pessoa 

idosa como alguém que não pode mais fazer determinadas coisas, como se cuidar ou outras 

atividades devido a limitações físicas, como alguém que continua fazendo várias coisas, como 

alguém que tem experiência de vida e por fim como alguém que assume a idade.  

Dessa forma, o modo como as participantes definiram a velhice se relacionou com o 

modo como definiram uma pessoa idosa, parece que o seu significado de velhice vai se 

confirmando a cada momento em que as participantes vão construindo sua narrativa, seja pela 

internalização dos significados sociais da velhice, seja pela contraposição de sua experiência e 

modo de viver a velhice, a esses significados sociais. Esse processo parece resultar na 

construção de seu significado de velhice como uma forma talvez de lidar com as diferenças 

entre o que é particularmente vivido e o que é socialmente significado. 

Assim percebeu-se que mesmo quando as participantes falaram da velhice do outro, 

enquanto consideram muitas vezes não serem velhas, elas constroem seus próprios 

significados acerca da velhice. Para exemplificar isso utilizarei o caso de uma participante 

acerca do que ela entende por velhice, comparando com sua definição do que seria uma 

pessoa idosa. Para Valéria, de 80 anos, a velhice é uma “coisa ruim”, na qual “vai acabando 

tudo, vai desgastando tudo no organismo”, vai descendo ao contrário da criança que vai 

aumentando “a velhice vai descendo”, quando ela se refere às características que definem uma 

pessoa idosa ela diz que pode ser igual a ela, que não quer envelhecer, ou ficar acamada se 

lamentando. Ela faz um contraponto consigo e sua forma de viver a velhice, que é diferente da 

forma como a sogra da sua filha vivencia; ela ressalta “eu não me entrego, eu só tô deitada na 

hora que eu tô sentindo dor” ressalta que quando os filhos a levam em alguma festa ela dança e afirma 

“eu não vejo que eu [...] estou ficando velha, eu não vejo não”.   

Contudo, parece que Valéria finaliza dizendo indiretamente que ela de algum modo vê 

esse momento atual de vida como um confronto com a proximidade da morte “[...] agora se 

eu ficar sozinha aí eu digo: ‘oh meu Deus será que eu vou morrer? Que dia que eu vou 

morrer? Como é que eu vou morrer?’”, de modo que ela evita ficar sozinha, pois tem medo 

de morrer e as pessoas saberem pelo mau cheiro de decomposição do corpo. No caso de 
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Valéria, percebe-se esse movimento de construção de significado de velhice como algo do 

outro, mas que se contrapõe consigo e sua vivência que é distinta da do outro. 

Um aspecto que surpreendeu nessa pesquisa foi uma questão abordada por 17 das 24 

participantes (Tabela 3), que se refere à convivência com avós ou outras(os) pessoas 

velhas(os) na infância ou adolescência. Algumas participantes relataram uma visão positiva 

acerca dessa convivência, mas duas delas destacaram também que as pessoas idosas com que 

conviveram viviam uma velhice muito sofrida. 

 

Tabela 3: Convivência das participantes com pessoas idosas 

Não conviveu 

Marcia 

Alcione 

Neusa 

Paloma 

Valéria 

Conviveu 

Maricélia 

Eliene 

Eunice 

Patrícia 

Beatriz 

Norma 

Alessandra 

Visão 

positiva da 

convivência 

Bianca 

Efigênia 

Arlete 

Dulce 

Cleusa 

Denise 

Jussara 

Lúcia 

Velhice 

sofrida 

Barbara 

Vera 

 

Algumas participantes (15) compararam os idosos que conviveram com os da 

atualidade, todas elas consideraram que os idosos de hoje são diferentes dos de antigamente. 

Para Denise de 75 anos os idosos de antigamente eram mais respeitados do que os de hoje. Já 

Barbara relata que os idosos de antigamente eram sofridos, pois não tinham acesso a nada, os 

de hoje têm a aposentadoria. Para Norma de 81 anos as mulheres idosas de antigamente não 

usavam batom, mas as de hoje usam e a moda evoluiu. Segundo Lúcia de 78 anos os idosos 

de antigamente ficavam velhos mais cedo, os idosos de hoje têm vida própria, saem, andam e 

viajam. Já Maricélia de 95 anos relata que os idosos de antigamente eram ranzinzas, 
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rigorosos, repreendiam, hoje eles são mais liberais com os jovens, têm que aceitar se quiser 

viver bem. Para Eliene de 63 anos as idosas de antigamente viviam em uma redoma, 

conduzidas por padrões, a mudança foi de postura, de modo de ver a vida, de aproveitar a 

vida, as mulheres de hoje não vivem em uma redoma. Para Efigênia de 66 anos os idosos de 

hoje são mais ativos e participantes das coisas, da mesma forma Paloma de 66 anos acredita 

que os idosos de antigamente vegetavam, mas os de hoje são mais evoluídos, vão para os 

grupos de convivência, têm autoestima, têm sua aposentadoria são independentes. 

A participante Vera de 71 anos relata que os idosos de antigamente eram infelizes, os 

de hoje levam a vida bem melhor, têm opções de atividade, como, por exemplo, o centro de 

convivência. Para Patrícia de 82 anos e Beatriz de 84 anos acreditam que os idosos de 

antigamente não tinham vez; para a primeira os idosos de antes só ficavam dentro de casa 

cozinhando, costurando, cuidado de neto, mas as avós de hoje não querem mais isso, para a 

segunda os idosos de hoje estão bem, vivendo a vida tranquila, com oportunidades como 

passeios e o centro de convivência. Segundo Cleusa de 71 anos as idosas de antigamente 

ficavam em casa fazendo crochê, tricô, cuidando dos netos, as de hoje saem, passeiam. Já 

Eunice de 76 anos relata que suas avós eram dedicadas exclusivamente ao lar e que elas não 

tinham uma profissão, diferentemente dela que tem profissão e se dedica a outras atividades 

no seu dia a dia. A participante Alessandra de 69 anos comparou sua tia avó com ela mesma 

hoje, tanto a tia era ativa antigamente como ela hoje é ativa. 

Além disso, a convivência atual das participantes com outras pessoas idosas de 

contextos sociais, da mesma idade ou de idades diferentes – mais velhas ou mais novas que 

elas – apareceram como um elemento na construção dos significados das participantes, seja 

servindo de exemplo e/ou comparação, se tratando da noção de ser velha e da imagem atual e 

futura de si. Como no caso de Marcia de 74 anos que demonstra ao longo de sua narrativa o 

medo de ficar dependente de cuidado e dar trabalho aos outros, exemplificando a situação de 

uma de suas irmãs e da sua cunhada. 

As principais características que integram a análise realizada sugerem que a 

experiência com a velhice dos(as) outros(as) associada com a vivência da própria velhice 

pode impactar na produção dos significados da velhice, talvez de três modos: 1) quando a 

experiência do outro e a própria experiência da velhice confirmam as representações sociais 

da velhice como perda e descontinuidade43, os significados pessoais parecem manter essa 

característica; 2) quando a experiência do outro e a própria experiência da velhice destoam 

                                                           
43 Refiro-me a representação da velhice como declínio físico, cognitivo e descontinuidade em relação aos outros 

momentos anteriores da vida. 
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das representações sociais da velhice como perda, os significados pessoais parecem se apoiar 

mais na experiência do que nas representações, pois se aproxima mais de uma experiência da 

velhice como ganhos e continuidades, apesar das perdas; 3) quando a experiência do outro e a 

própria experiência destoam uma da outra, mas uma tem a correspondência com as 

representações sociais, a própria experiência parece impactar mais na produção do significado 

pessoal da velhice. 

A partir dessa questão aqui esboçada e do que foi descrito na sessão em que cada 

participante foi apresentada é mais um elemento que faz parecer que a significação de velhice 

está sendo construída desde o início do curso da vida, muito antes dessas mulheres terem 

chegado aos 60 anos de idade, e que estão em constante processo de construção ao longo da 

vida a partir das experiências que as participantes, ainda crianças e adolescente ou mesmo 

adultas jovens, tiveram com as(os) avós e outras pessoas idosas. Além disso, é possível notar 

também que de algum modo essa convivência parece ter refletido no modo como as 

participantes significam a velhice atualmente. 

As significações das participantes acerca da velhice foram analisadas considerando 

três dimensões abordadas na narrativa a partir do temário: 1) tornar-se velha; 2) a noção de ser 

velha; 3) a imagem de si atual e futura (Figura 6).  

 

Figura 6 – Dimensões de análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As dimensões um e dois se referem ao momento em que as participantes relatam terem 

percebido ou não que estavam envelhecendo e ao momento em que relataram se imaginavam 

ou não que chegariam à idade que têm. Já a terceira se refere a como cada uma se vê 

atualmente e como se imagina daqui a alguns anos. As narrativas das participantes acerca 
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dessas questões evidenciaram aspectos do seu processo de envelhecimento que apontam para 

um processo de construção de significação que parece ter se dado ao longo do curso de vida. 

No que se refere à dimensão “Tornar-se velha” será discutido se as participantes 

abordaram haver ou não um momento em que perceberam que estavam envelhecendo. Como 

pode ser visto na sessão 7.1 as participantes que não mencionaram ter ou não percebido em 

algum momento em que estavam envelhecendo foram Eliene de 63 anos de idade, Arlete de 

64 anos, Cleusa de 71 anos, Marcia de 74 anos e Dulce de 94 anos. As demais participantes se 

dividiram entre as que não perceberam (onze mulheres) e as que perceberam (oito mulheres) 

conforme pode ser visto na figura 7.  

 

Figura 7 - Percepção do envelhecer 

 

 

Dentre as que não perceberam que estavam envelhecendo, sete não 

pensaram/preocuparam com o envelhecimento como Maricélia de 92 anos, já Bianca de 76 

anos e Norma de 82 anos não perceberam porque consideram o envelhecimento algo natural, 

parte da vida. Segundo Barbara de 65 anos e Helena de 95 anos elas vivem o presente, por 

isso não pensaram nem se preocuparam com o envelhecimento. Para Neusa de 82 anos nem 

em situações de maus-tratos ela percebeu que estava envelhecendo, enquanto Eunice de 76 

anos não teve tempo para pensar nisso. As quatro participantes restantes nesse grupo embora 
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afirmem não terem percebido estarem envelhecendo, destacam algumas condições em que se 

dão conta dessa questão. Elaine de 64 anos e Patrícia de 82 anos afirmam só perceberem 

quando as outras pessoas apontam que estão envelhecendo, seja pela cor do cabelo ou por 

entrar pela frente no ônibus. Já Beatriz de 84 anos só se percebe velha quando se olha no 

espelho e Alessandra de 69 anos, evita olhar-se no espelho para não perceber que está 

envelhecendo. 

Quanto às participantes que perceberam que estavam envelhecendo figura 7 

destacaram que isso aconteceu devido a aspectos físicos, cognitivos ou sociais. No que se 

refere aos aspectos físicos a participante Lúcia, de 78 anos, percebeu quando teve labirintite, 

porque sentiu um choque com essa situação. Já Vera, de 71 anos, professora de educação 

física, percebeu antes de se aposentar através de seu corpo quando começou a sentir o 

caminhar lento, dificuldade em aguentar peso e cansaço ao viajar. A participante Valéria de 

80 anos percebeu quando fez uma cirurgia no coração. Para Denise de 75 anos, foi 

percebendo em cada dia que se passou através do que poderia fazer antes e não mais no 

momento presente. Em relação aos aspectos cognitivos, a participante Efigênia de 66 anos 

percebeu que estava envelhecendo quando começou a esquecer de várias coisas. Quanto aos 

aspectos sociais a participante Paloma de 66 anos, percebeu que estava envelhecendo quando 

o seu marido faleceu, assim como anos depois as marcas do tempo no seu corpo. Ou como 

Jussara de 60 anos, percebeu que estava envelhecendo aos 53 anos quando viajou para um 

país na Ásia pelo modo como foi tratada. Já Alcione de 70 anos começou a perceber quando 

deixou de receber olhares de interesse por parte dos homens. 

As narrativas das participantes, de modo geral, apontam as alterações biológicas, 

cognitivas e sociais como aspectos que favoreceram a percepção de que estavam 

envelhecendo. Dimensões como as marcas físicas do tempo, alterações na saúde física e 

cognitiva ou a indicação das outras pessoas acerca disso foram os momentos através dos quais 

as participantes se deram conta de que estavam envelhecendo. Assim, para as participantes 

dessa pesquisa o tornar-se velha e a construção da noção de ser velha parece ser um processo 

e não um momento de transição de um ponto para outro do seu processo de desenvolvimento 

em que a pessoa passa a ser velha, pois os relatos apontam tanto mais de um momento em que 

se percebe estar envelhecendo, quanto o fato de que ter uma idade socialmente considerada 

como velha não significa que a mulher sinta, pense ou aja como se estivesse se tornando velha 

ou tenha uma noção de ser velha como algo definido.  
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Outra questão se refere ao fato desses momentos ou simplesmente a ausência ou a não 

reflexão deles pelas participantes apontarem que o tornar-se velha e a noção de ser velha estão 

relacionados com os seus significados de velhice. Dito de outra forma, até mesmo as 

participantes, por exemplo, que mencionaram não ter pensado sobre um momento em que 

supostamente teriam percebido estar envelhecendo, essa não reflexão não parece fazer parte 

de uma negação da velhice, mas se encontra justificada nos significados de velhice 

construídos pelas participantes (como pode ser visto na descrição de cada participante na 

seção 6.2).  

Em relação à dimensão “A noção de ser velha” será discutida se as participantes 

imaginavam ou não que chegariam para a idade e se o momento atual da vida é semelhante ou 

diferente de outros momentos vividos. Quatro participantes não mencionaram nada a respeito, 

mas as demais que mencionaram se dividiram entre as que não se imaginaram e as que se 

imaginaram chegar para a idade (Figura 8). 

 

Figura 8 - Expectativa prévia de chegar para a idade 

 

 

Dentre as 16 participantes que não se imaginaram chegando para velhice, quatro delas 

tinham a crença de que morreriam cedo, por diferentes motivos. No caso de Cleusa ela 

imaginava não passar dos 50 anos, se achava velha aos 20 anos e agora não se acha, aos 71 

anos. Já Bianca, de 79 anos, achava que porque começou a trabalhar ainda criança e teve uma 

vida muito dura. Para Valéria de 80 anos não imaginou porque sua mãe faleceu aos 43 anos e 
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ela evitava pensar sobre isso. Segundo Beatriz de 84 anos, ela não imagina criar as filhas, 

porque sua mãe não a criou. 

Cinco participantes não imaginaram porque vivem o presente como pode ser 

percebido no caso de Barbara, de 65 anos, quando ela ressalta que não costuma pensar no 

futuro, ou Alcione de 70 anos que escolheu seguir vivendo cada momento. Ou ainda como 

Denise de 75 anos que não se preocupa com o futuro exceto quando precisa poupar recursos 

para garantir que tenha depois. Ou Lúcia, de 78 anos que afirma nunca foi de pensar no futuro 

e Helena de 95 anos que vive o dia-a-dia com objetivo de estar em paz com a própria 

consciência. Além disso, seis participantes simplesmente não pensaram sobre envelhecer, 

como Arlete, de 65 anos, Efigênia de 66 anos, Vera de 71 anos, Marcia de 74 anos, Patrícia de 

82 anos e Dulce de 94 anos. Já a participante Eunice de 76 anos que não imaginou porque seu 

foco sempre foi se realizar profissionalmente.  

As demais participantes (quatro) relatam ter imaginado chegar para a idade. Segundo 

Jussara de 60 anos ela conviveu com a avó e isso sempre a inspirou a querer ficar velha. Já 

Neusa de 82 anos imaginava que ficaria velha porque seu pai morreu com mais de 100 anos. 

A participante Maricélia de 92 anos que afirma ter desejado mais do que imaginado. Já 

Paloma de 66 anos imaginava, mas o que está acontecendo é bem diferente e melhor do que 

imaginou. 

As participantes desse estudo refletiram também sobre possíveis diferenças ou 

semelhanças desse momento atual da vida com outros que viveram anteriormente. Duas não 

mencionaram nada a respeito, mas as demais mencionaram haver semelhanças ou diferenças. 

Três participantes relataram perceber semelhanças e diferenças, Jussara de 60 anos percebe 

que mantem características desde a infância, como a humildade; a generosidade e a partilha, 

mas ao mesmo tempo já não se arrisca em fazer viagens como antes sem previamente saber 

como será e o que irá fazer. Já Eliene de 63 anos que considera ter vivido cada coisa em seu 

momento isso é semelhante, mas tem diferenças porque cada época tem o que é para ser 

vivido. Segundo Valéria de 80 anos ela mantem a vontade de viver, de não parar e de fazer 

tudo que quer, mas vê diferenças porque atualmente já não pode comer tudo que comia. 

Apenas Marcia de 74 anos percebe semelhanças, ela relata continuar sendo a mesma pessoa 

de antes.  

As demais participantes (18) relatam perceber que atualmente é diferente de outros 

momentos que já viveram. Para Arlete de 65 anos anteriormente havia mais tempo disponível 

para realização de objetivos, já Vera de 71 anos percebe que hoje tem menos força física e 
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dinamismo do que antes, enquanto Denise de 75 anos destaca que atualmente recebe um 

tratamento desrespeitoso no ônibus, para Lúcia de 78 anos hoje ela vive mais só e há mais 

violência do que antes, da mesma forma Bianca de 79 anos considera que hoje há mais 

violência e acrescenta que as crianças de hoje não obedecem aos pais como as crianças de 

antigamente, e as amigas vão falecendo. Para Neusa de 82 anos sua vida antes foi de 

sofrimento e atualmente ela esqueceu tudo isso, já Maricélia de 92 destaca que atualmente os 

jovens têm uma vida mais liberal, fazem o que querem, coisa que não acontecia em sua época, 

enquanto que os mais velhos atualmente têm menos liberdade. Segundo Dulce de 94 anos a 

diferença é que hoje não pode ler e escrever como antes, para Helena de 95 anos atualmente 

tem que ter cuidados com alimentação e os filhos estão ausentes.  

Além disso, nove participantes classificam essa diferença como positiva. Segundo 

Barbara, de 65 anos, viúva, são poucas as diferenças, mas a diferença que tem é grande e se 

refere ao que ela faz, antes era por obrigação pela necessidade da vida e hoje estando 

aposentada ela faz porque quer. Para Eunice de 76 anos, que é casada, considera que 

atualmente o status financeiro dela e do marido é melhor do que antes. As demais 

participantes além de classificarem como positivas as diferenças, consideram o momento 

atual como o melhor de suas vidas: A participante Efigênia de 66 anos que é casada, 

atualmente se sente mais alegre, acha ótimo participar das atividades do centro de 

convivência, diferente de antes que sentia tristeza e depressão. Já Elaine de 64 anos, viúva, 

atualmente está melhor em tudo, mas especificamente pelo amadurecimento que tem e pela 

confiança que as pessoas têm nela. Tanto Paloma de 66 anos, Patrícia de 82 anos, Beatriz de 

84 anos que são viúvas, assim como Cleusa de 71 anos e Norma de 81 anos que são 

divorciadas consideram o momento atual o melhor de suas vidas, porque hoje sem sentem 

donas de si, fazem o que querem na hora e quando querem. 

Quanto à “Imagem atual” as mulheres se veem atualmente de diversas formas (Figura 

9). As participantes Efigênia de 66 anos, Paloma de 66 anos, Alessandra de 69 anos, Cleusa

  de 71 anos, Marcia de 74 anos, Denise de 75 anos, Patrícia de 82 anos, Neusa de 82 

anos, Beatriz de 84 anos e Dulce de 94 anos se veem de maneira geral com bem-estar. Já 

Jussara de 60 anos, Arlete de 65 anos, Alcione de 70 anos, Vera de 71 anos, Eunice de 76 

anos e Maricélia de 92 anos se veem realizadas. Já Elaine de 64 anos e Eliene de 63 anos se 

veem de bem com a vida. A participante Lúcia de 78 anos se vê como alguém que vive em 

função de filhos e netos, enquanto Barbara de 65 anos se vê como alguém otimista, ou como 

Norma de 81 anos que se vê como uma personagem, não leva para o centro de convivência 
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seus problemas, lá todas as pessoas só veem sua alegria. A participante Valéria de 80 anos se 

vê igual a antes, só que ficando velha. Já Helena de 95 anos ela se vê como alguém simples, 

enquanto Bianca de 79 anos se vê como uma menina. 

  

Figura 9 - Percepção atual das participantes acerca de si mesmas 

 

 

Em relação à “Imagem futura de si”, apenas três participantes não fizeram nenhuma 

menção a tal questão. As demais participantes se dividiram entre as que se imaginam daqui a 

alguns anos e as que não se imaginam daqui a alguns anos. Dentre essas últimas estão 

Efigênia de 66 anos que não quer imaginar, quer ir vivendo, Lúcia de 78 anos que não 

imagina porque considera que nessa idade não dá mais para pensar no futuro, mas pede a 

Deus saúde para cuidar do marido e estar com filhos e netos, Helena de 95 anos que não 
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imagina porque vive o presente. As participantes que se imaginam no futuro apontam diversas 

expectativas. Tem aquelas que se imaginam considerando que dependerá da vontade de Deus, 

como Patrícia de 82 anos ou como Alessandra de 62 anos, Barbara de 65 anos, Denise de 75 

que querem ficar ativas. Já Elaine de 64 anos que imagina estar cheia de vontade de viver, 

Neusa de 82 anos quer viver mais, chegar aos 90 anos andando sozinha na rua ou Maricélia de 

92 anos que acredita que não tem mais tempo pela frente, mas se tiver quer que seja com 

saúde e junto à família. 

As participantes Eliene de 63 anos e Bianca de 79 anos querem estar conscientes e 

sem dar trabalho a ninguém. Já Cleusa de 71 anos, Beatriz de 84 anos e Dulce de 94 anos 

querem estar como agora vivendo bem e ativas. Vera de 71 anos e Valéria de 80 anos se 

imaginam resistindo para continuar fazendo suas atividades. Arlete de 65 anos se imagina 

rodeada de netos e viajando, Norma de 81 anos se imagina ativa, Eunice de 76 anos que acha 

que não tem muitos anos para se imaginar, mas quer continuar como está. Enquanto que 

Paloma de 66 anos se imagina andando arrastado, com as juntas cansadas, com rugas, 

ganhando na mega-sena e fazendo plásticas.  

As falas das participantes ao longo dessa sessão ilustraram que a maioria das 

participantes percebe esse momento da vida como a possibilidade de continuar consciente, 

ativa, saudável, fazendo planos, mesmo que de algum modo haja imprevisibilidade e incerteza 

no que as espera daqui para frente, o que parece muito interessante, pois pode apontar que os 

avanços da medicina, as melhorias nas condições de vida e de saúde das idosas podem ter 

contribuído para esse, mesmo que estreito para algumas, alargamento das expectativas de 

futuro. Essa questão pode indicar que os significados de velhice também estão atrelados às 

nossas experiências do passado, às vivências no presente e as expectativas que se faz do 

futuro. 

Até aqui foi evidenciado que não há um processo único de vida para as mulheres 

participantes dessa pesquisa, ao contrário, suas vivências, trajetórias e história de vida se 

diferenciam por diversas questões, como já anteriormente explicitadas quando apresentada 

cada participante em particular. A subjetividade humana é forjada em um dado contexto 

social a partir da interação: da pessoa com o contexto ao qual pertence; e da pessoa com as 

outras pessoas que são parte desse mesmo contexto. 

Sendo assim, é preciso considerar que as mulheres idosas embora sejam diferentes, 

como parte de uma sociedade elas estão sujeitas às expectativas sociais quanto ao exercício do 

seu papel etário, já que a cultura à qual elas pertencem estabelece normas de conduta que 
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preveem o que deve ou não ser feito em cada etapa da vida. Diante disso, é preciso retomar o 

que foi discutido na delimitação do problema, o tempo vem sendo organizado social e 

culturalmente, de modo que a idade é um fator de subjetivação importante, assim como o 

gênero, uma vez que a sociedade capitalista segundo Debert (2012), de um modo geral, 

segmentou o curso da vida em etapas construindo imagens dos corpos de mulheres e homens 

ao mesmo tempo em que definiu rituais delimitadores de fronteiras entre as idades pelas quais 

ambos passam. 

Nesta pesquisa partiu-se do pressuposto que as velhas, embora se assemelhem por 

serem mulheres e por estarem em determinada condição etária, elas se diferenciam entre si 

por sua condição geracional, social, étnica, dentre outras. Por outro lado, compreende-se 

também, que as mulheres estando submetidas às mesmas significações coletivas, 

representações e expectativas sociais, podem ter experiências comuns, mesmo que 

aparentemente, dada a sua condição etária. Sendo assim, a próxima sessão será dedicada à 

construção de uma discussão teórica a partir dos dados acerca da vivência social do processo 

de envelhecimento e da velhice. 

 

7.4. Expectativas sociais acerca do envelhecer e da vivência da velhice 

 

Com intuito de evidenciar os aspectos da cultura coletiva presente nas narrativas das 

participantes foi realizada uma análise holística considerando todas as participantes em busca 

de quais temáticas foram recorrentes entre elas no que concerne à vivência social do 

envelhecimento e da velhice. Essa análise permitiu perceber que em contraste com a 

heterogeneidade apresentada no caso a caso, existem expectativas sociais, acerca de como 

devem ser a vivência do processo de envelhecimento e da velhice. Essas expectativas são 

colocadas pelo contexto sociocultural e funcionam como pistas, muitas vezes expressas nas 

representações sociais e significados coletivos acerca do envelhecimento e da velhice, que 

convocam as mulheres a seguirem um caminho e a agirem de determinada forma.  

De modo resumido será discutido como a velhice é indicada pelos outros e pelo 

espelho, o corpo como mediador nesse processo, a percepção segmentada da velhice, o 

convite ao envelhecimento bem sucedido e a manipulação dos marcos etários, os problemas 

com a saúde e a velhice naturalizada como adoecimento, o desejo de no futuro manterem-se 

ativas e o medo de ficarem dependentes, a mediação da fé, a questão da morte, o preconceito 

de idade, a questão da viúvez, a liberdade experienciada na velhice, o papel dos centros de 
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convivência e a resistência aos padrões de beleza da cultura e o auxílio financeiro ou de 

cuidados aos filhos e aos netos. Para ilustrar tais expectativas sociais serão apresentados 

exemplos de experiências vivenciadas por algumas participantes.  

Simone de Beauvoir (1980) em suas reflexões acerca do lugar da velhice na sociedade 

francesa, já dizia que a velhice chega para as velhas e os velhos pelos olhos dos outros. No 

relato das participantes dessa pesquisa não foi diferente, a presença desse outro, e por que não 

outra, se fez evidente nas narrativas quando se referem ao modo como as pessoas as tratam ou 

como as veem, ao modo como as participantes definiram a velhice através dessa comparação 

ou não de si com as outras pessoas. 

Dentre as participantes, por exemplo, Patrícia de 82 anos, que percebeu que estava 

envelhecendo quando as pessoas passaram a ceder o acento para ela dentro do ônibus ou 

quando a filha diz que ela está velha, Elaine de 64 anos que ressaltou que as pessoas insistem 

para ela pintar o cabelo devido aos fios brancos e Alcione de 70 anos que destaca o fato dos 

homens não olharem mais com interesse para ela, como se ela estivesse invisível e deixado de 

ser mulher. Nesses três exemplos o corpo aparece como marcador do envelhecimento e da 

velhice, seja pela imagem social de não ter resistência física ou saúde para ficar em pé no 

ônibus, seja pelo fato dos cabelos brancos serem associados à velhice ou das mulheres mais 

velhas não serem atraentes sexualmente. 

Na narrativa das participantes44 o processo de envelhecimento e a velhice envolvem o 

corpo, por exemplo, quando se referiram ao momento no qual perceberam que estavam 

envelhecendo como Paloma de 66 anos que percebeu olhando seu rosto, corpo, pescoço. As 

participantes ao falarem do seu processo de envelhecimento elas evidenciaram as imagens que 

construíram acerca de seu próprio corpo e as imagens construídas socialmente sobre o corpo 

de quem envelhece. Aspecto esse já apontado em outros estudos (Britto da Motta, 2002b; 

Delgado, 2010; Fernandes e Garcia, 2010).  

Para Featherstone (1994) essas imagens têm um papel sobre as percepções que as 

pessoas têm de seus corpos. Em uma sociedade na qual ser jovem é um estilo de vida que 

pode ser alcançado em qualquer idade, o corpo funciona como um locus de representação dos 

anos vividos. As imagens produzidas pelas participantes acerca de seus próprios corpos ou 

das outras pessoas permeiam suas significações, sua noção de ser ou não velha, as imagens 

atuais e futuras de si. Como por exemplo, podem ser respectivamente percebidas nas 

narrativas de Maricélia que se vê como “uma velha de 92 anos alegre, diferente da velha 

                                                           
44 Na sessão 6.2 na qual cada participante é apresentada. 
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emburrada”, Arlete de 65 anos que relata ter as doenças da velhice, mas que seu espírito 

continua jovem e alegre e Denise de 75 anos que destaca que enquanto as pernas puderem 

carregar seu corpo, ela estará indo. 

De acordo com Britto da Motta (2013a) é pela evidência dos registros da passagem do 

tempo nos corpos que o preconceito e a discriminação contra a idade são mais naturalizados. 

De acordo com Fernandes e Garcia (2010) “mesmo que se queira negar a velhice, seus 

primeiros e mais evidentes sinais se manifestam na aparência, e isto ninguém ignora, de forma 

que o espelho passa a ser o principal acusador de sua manifestação, o grande vilão”. Como 

pode ser visto nas narrativas de Patrícia de 82 anos “A velhice é muito ingrata [RISOS] o 

espelho, dá vontade de quebrar... dá vontade de quebrar os espelhos”; Alessandra de 69 anos 

“[...] nunca olhei no espelho pra dizer eu tô velha não” ou Beatriz de 84 anos “Eu só me sinto 

velha quando eu me olho no espelho, porque a minha cabeça... eu não sou velha’, graças a 

Deus” ou ainda Efigênia de 66 anos considera a velhice um “[...] negócio muito triste a 

pessoa se sentir velho ali, jogado, aos trapos, não, velhice não deve existir enquanto vida, 

alegria, as pessoas participar das coisas, não tem negócio de olhar pro espelho “há... tô 

velha acabada” que nada vai passando... é fase da vida que a gente tá passando”. 

Segundo Britto da Motta (2000b) é exatamente porque a velhice chega pelos olhos dos 

outros que vai ser reforçado: 1) o conflito de cada um(a) em assumir a identidade de velho(a), 

processo que pode ser doloroso uma vez que essa identidade é desvalorizada socialmente; 2) o 

conflito interno que se instala no processo de envelhecimento quando se consulta o espelho e 

não se reconhece a imagem que está refletida. 

Para Elias (2001) “não é fácil imaginar que nosso corpo, tão cheio de frescor e muitas 

vezes de sensações agradáveis, pode ficar vagaroso, cansado e desajeitado. [...] No fundo, não 

o queremos”. Conforme Britto da Motta (2002b) no campo científico os corpos são cada vez 

mais divididos, por especialidades médicas e outras áreas afins, segundo aparelhos/sistemas 

fisiológicos e idades. O corpo dos velhos é o “corpo diferente” porque é: 1) comparado em 

desvantagem ao modelo de corpo e beleza jovens vigentes na sociedade; e 2) manipulável 

para se aproximar desse corpo jovem. Além disso, esse corpo também é motivo de 

especulação pelo fato de não se envelhecer de modo homogêneo e nem de uma vez (BRITTO 

DA MOTTA, 1998);  

Para Debert (2006) o envelhecimento, não se processa de modo homogêneo nem: 

cronológica, física e emocionalmente. Existem partes do corpo, órgãos ou funções que se 

mantêm muito mais ‘jovens’, ‘conservadas’ ou sadias do que outras, ou seja, a velhice nunca 
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é um fato total e ninguém se sente velho em todas as situações (DEBERT, 2006), nem diante 

de todos os projetos (BRITTO DA MOTTA, 2010a, p. 43).  

A percepção segmentada das(os) velhas(os) de acordo com Britto da Motta (2002b) 

“não é simplesmente ‘pós-moderna’, social e sem motivação existencial direta”, ela tem uma 

explicação, “a vida é curta e as mudanças corporais se processam rapidamente, por isso, há 

sempre um sentimento de brusquidão na (auto)percepção do envelhecimento” (p. 43). Como 

pode ser visto no relato de Bianca de 79 anos que percebe o envelhecimento como algo 

natural, mas como ela ressalta “Eu me sinto uma menina ainda de 50, 60 anos entendeu? Eu 

faço coisas que gente de 40, até minhas meninas de 40, 50 não faz, quando eu tô fazendo em 

casa, “mainha, mainha” eu me jogo, eu jogo capoeira”. 

Segundo Alves (2004) estão presentes, nessa percepção segmentada que é 

experienciada pelas pessoas idosas, a exigência de um compromisso para com seu próprio 

processo de envelhecer e a ampliação das possibilidades de manipulação dos marcos etários. 

As participantes trataram desses aspectos, tanto quando se referiram aos cuidados com a 

saúde que deveriam ter, quanto quando destacaram buscar se adequar ou resistir aos padrões 

de beleza impostos por essa ideologia de juventude eterna. Como pode ser percebido no relato 

de Helena de 95 anos “Com a idade a gente já tem certos cuidados com a alimentação, né, 

embora eu não seja proibida de nada por médico nenhum né, mas os cuidados são meus, por 

minha conta, alimentação”. Do mesmo modo Paloma de 66 anos ressalta sobre o cuidado 

“Não como coisas que faz com que a pessoa idosa adoeça facilmente. Tenho o maior cuidado 

com tudo, com alimentação, com andar na rua, tudo, não saio à noite tarde, não vou pra 

festas à noite, eu preservo muito minha vida”. 

Quanto à questão da manipulação dos marcos etários Norma de 81 anos destaca “[...] 

eu penso é de não fazer butox, [...] muitas aqui já fizeram [se refere as colegas do Centro de 

Convivência] ah não faço não, vou envelhecer com o tempo, minhas pregas, minhas rugas vai 

aparecer e eu não vou fazer nada, não claro posso passar um creme, que um creme você 

passa, tudo bem” ou ainda Paloma de 66 anos que destaca sobre como lida com as marcas do 

envelhecimento procurando combater a idade com maquiagem mas tendo o cuidado de não 

exagerar e com roupas mais engraçadas, embora saiba que está envelhecendo e quer 

envelhecer para continuar viva.  

Se o corpo da velha é visto como em desvantagem, as perdas são tratadas como 

problemas de saúde que são expressos muito mais pelas(os) outras(os) do que pelas(os) 

próprias velhas: em grande parte na aparência do corpo e pelo sentimento em relação a ele e 
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ao que lhe acontece, a exemplo de enrugamento, encolhimento, descoramento dos cabelos, 

reflexos mais lentos e menos agilidade (BRITTO DA MOTTA, 2002b).  

Como visto nas sessões 7.1 e 7.2, a maior parte das participantes consome medicação 

continuadamente para prevenir ou tratar alterações como pressão alta, colesterol alto, açúcar 

alto, arritmia cardíaca, baixas taxas de cálcio, dores na coluna, refluxo, hérnia no estômago, 

ganho de peso e doenças como hipertensão, diabete, osteoporose, artrose e depressão. 

Algumas participantes passaram uma ideia de que existem “doenças” que são naturais da 

velhice. Ao longo de suas narrativas elas apresentaram uma percepção de bem-estar que 

pareceu não ser afetada por essas questões de saúde.  

Como pode ser percebido na fala de Arlete de 65 anos “[...] eu não tenho nenhuma 

doença degenerativa, tenho as doenças normais de velhice, porque é o corpo envelhecendo, 

mas meu espírito continua sempre jovem” ou Vera, de 71 anos, que relata perceber sua saúde 

atual como não sendo das melhores considerando a idade que tem, ela se considera com 

doença de velho, pois faz uso contínuo de medicação para diabete e hipertensão.  

A naturalização do adoecimento na velhice aponta para uma questão que foi 

preponderante entre as participantes quando se imaginaram no futuro, o desejo de se 

manterem ativas, independentes e autônomas e o medo de adoecerem, de ficarem acamadas, 

de ficarem dependentes, de darem trabalho aos outros na velhice. Como no relato de Dulce, 

de 94 anos “Graças a Deus bem, né, porque eu tô com um pouco de saúde, porque me 

levanto, ando, não tô em cima de uma cama fazendo xixi, nem cocô pra não dar tanto 

trabalho ao pessoal e tenho fé em Deus que não hei de dar trabalho, quando eu tiver de 

morrer, que eu morra logo depressa”. Eliene, de 63 anos, menciona que quer estar pelo 

menos consciente daqui uns dez anos, sem dar trabalho a outras pessoas. Já Cleusa, de 71 

anos, quer permanecer até aos 90 anos como está atualmente, sem problema de saúde, de 

modo que ela tem se cuidado com esse objetivo. Enquanto que Valéria, de 80 anos, pensa que 

talvez fique sem andar e com dores na coluna, mas que não irá parar, vai andar mesmo que 

dentro de casa. 

De acordo com Delgado (2010) “A apreensão da velhice na absolutização dos limites 

corporais funda projeções do futuro marcadas pela insegurança em torno do medo da 

dependência e da ausência do cuidado por parte de outros” (p. 204). Conforme Silva et al. 

(2012) no estudo que fizeram as(os) pessoas idosas temem envelhecer com dependência, 

solidão, inatividade e a própria morte, mesmo que a velhice não seja sinônimo de doença, 

umas das preocupações centrais é o medo das perdas das condições de saúde. 
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A fé foi o elemento que mediou esses medos nas narrativas das participantes. A 

maioria delas mencionou ou mesmo dialogou com Deus em diversos momentos dos relatos. A 

fé pareceu ser um fator que contribui para a aceitação, ou um suporte para algumas mulheres 

se conformarem com a velhice. Para Lima e Coelho (2011) a experiência religiosa parece ser 

elemento comum na velhice, pode ser um recurso facilitador na compreensão e na aceitação 

de perdas. Inclusive pode ser acrescido também como um fator de aceitação da morte. 

A questão da morte apareceu nas narrativas de diferentes formas a depender do lugar 

social e da história de vida de cada participante45. Como por exemplo, Denise de 75 anos e 

Neusa de 82 anos relatam estarem prontas para a morte caso Deus julgar que chegou a hora de 

levá-las, ambas ressaltam que não sabem quando isso ocorrerá: “Peço que Ele me leve como 

ele me trouxe, inteirinha, nunca me aperreio, nunca fiz operação, nunca tive problema 

nenhum graças a Deus, então na hora que Ele quiser tô pronta, a mala tá pronta. Que Ele me 

leve numa boa hora, que me dê uma tranquilidade pra eu aceitar, porque ninguém tem outra 

coisa a não ser “vai morrer”. Quando? Ninguém sabe [...]. Mas tá escrito” (Denise, 75 

anos). Já Neusa de 82 anos destaca que mesmo não sabendo quando será pretende viajar para 

outro país com intuito de conhecer seus bisnetos “eu tô na mão de Deus, na hora que ele falar 

“chegou a hora”, eu acho que eu tô pronta, eu não sei se é hoje, amanhã, ou daqui a mais 10 

anos ou mais que 5 eu não sei”. 

Duas participantes ressaltaram que quem não envelhece, morre; no caso de Paloma, de 

66 anos, apesar de disfarçar a velhice ela diz “eu sei que estou envelhecendo, e quero 

envelhecer mais ainda porque quem não quer envelhecer, procura morrer e eu não quero 

morrer não, eu quero envelhecer”. Já Denise de 75 anos relata “Eu acho que a velhice é 

normal e natural. Quem não envelhece o que é que acontece? Quem não envelhece, me 

responda [questionando a pesquisadora que respondeu: Morre, né não?] Então pronto”.  

Além disso, houve participantes que mencionaram a questão da morte relacionando-a 

com as outras pessoas, como por exemplo, Helena de 95 anos, que ficou admirada porque 

seus familiares morreram mais cedo do que ela e ela chegou a essa idade; Lúcia, de 78 anos, 

pede pela saúde de netos, filhos e marido, porque ela não quer morrer antes que o marido; Já 

Arlete de 65 anos narra que atualmente ela só tem que se preocupar com ela mesma e em 

realizar o que ainda não realizou, como ela mesma disse “mas se eu morrer hoje eu morro 

feliz”; Bianca, de 79 anos, ressalta compreender o envelhecimento e a morte como algo 

                                                           
45 Como pode ser visto na sessão 6.2, na qual apresento cada participante e seus significados de velhice. 
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natural, que faz parte da vida, mas relata também que não se acostumou com esse fato, nem 

com a morte muito cedo de sua mãe. 

A participante Marcia, de 74 anos, relata que as pessoas não têm paciência com os 

idosos porque estão velhos, como no trecho a seguir “Hoje quando uma pessoa morre, pessoa 

de idade, o outro fala assim, ‘Ah, já tava na hora de morrer mesmo, tá velho’, então a 

resposta que eles dão é essa”. De acordo com Alcione, de 70 anos, a morte é um tema tabu e 

as crianças da capital não vão para enterro, enquanto que as crianças no interior participam do 

velório porque é dentro de casa. Para Eliene, de 63 anos, os idosos de antigamente 

envelheciam e morriam mais cedo do que os idosos de hoje.  

Para Lins de Barros (2006a) os sinais de velhice também são indicativos da finitude. 

Para essa autora a imagem deteriorada da pessoa aposentada como aquela sem “serventia para 

o trabalho” é acrescida pela maneira de lidar com o corpo e com a morte na sociedade 

contemporânea, presentes na noção de indivíduo moderno. De acordo com Britto da Motta 

(2002b) no imaginário social, o envelhecimento é um processo ligado à marcação da idade 

como algo que se refere à natureza e que se processa como desgaste, perdas físicas e de papéis 

sociais, limitações crescentes em uma trajetória de vida que termina com a morte “Não se 

costuma pensar em nenhum bem; quando muito, alguma experiência. Nenhum ganho, nessa 

‘viagem ladeira abaixo” (p. 41).  

Segundo Elias (2001) as pessoas que são percebidas socialmente como próximas à 

morte tendem a vivenciar o isolamento social. Para Lins de Barros (2006a) isso acontece 

porque a proximidade com a morte faz com que não sejam criadas identificações sociais com 

os mais velhos, que somado às mudanças e perdas de status e de poder cria a combinação 

velhice-morte como um tabu, encobrindo a dificuldade da sociedade contemporânea, que 

elegeu a juventude como modelo, em lidar com o fim da vida. 

Outras participantes relacionaram o futuro com a questão da morte, como pode ser 

visto, por exemplo, Norma de 81 anos que quer estar aos 90 anos andando, enxergando, 

falando “[...] minha vida eu quero assim e todo dia eu digo eu peço a Deus que eu quero 

morrer assim, sentada, conversando e morrer”. No caso de Valéria, de 80 anos, que vive 

sozinha, ela pergunta “[...] oh meu Deus será que eu vou morrer? Que dia que eu vou 

morrer? Como é que eu vou morrer?”, ela tem medo de as pessoas só ficarem sabendo que 

ela morreu pelo mau cheiro do corpo em decomposição “[...] ave maria eu tenho pavor, eu 

quero morrer na rua ou então se tiver alguém dentro de casa é isso que eu tenho medo, só”. 

A expectativa de Arlete 65 anos é que ela e o marido fiquem juntos “[...] se der agora pra 
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ficar junto tudo bem, mas se amanhã ou depois... porque a ordem natural é eu ou ele morrer, 

se eu ficar sozinha eu já disse eu vou pra um asilo”. Já Alcione de 70 anos relata “[...] eu 

peço sempre a Deus, tem uma meditação aí que às vezes eu faço de assim, não deixar eu 

deteriorar, então eu acho que tá mais perto, eu penso muito mais na morte do que antes”. 

A questão do tempo é um aspecto que pareceu importante, pois em alguma medida as 

participantes abordaram essa tensão entre envelhecer e o tempo disponível para a 

autorrealização, para a vida ou a morte. Como, por exemplo, Arlete de 65 anos e Jussara de 60 

anos, que relatam que na velhice existe o fato de não poder esperar para realizar aquilo que se 

deseja. A participante Maricélia de 92 anos relatou que não tem mais tempo pela frente para 

imaginar. 

De acordo com Lins de Barros (2006a), embora exista uma ideia difundida 

socialmente de que aos velhos não cabe mais para o futuro, na pesquisa que ela realizou com 

mulheres católicas, das camadas médias e de mais de 60 anos no Rio de Janeiro observou o 

contrário, a velhice não impede a elaboração de projetos, pois a percepção da velhice como o 

último momento da vida é o que torna possível o planejamento e a execução de um projeto de 

vida. No caso especificamente das participantes da pesquisa dessa autora, a percepção do 

limite para a execução dos projetos não é a morte biológica, mas a morte social que as destitui 

da autonomia e da independência, da sua condição de agir plenamente como indivíduo (LINS 

DE BARROS, 2006a). 

O apelo para que adotem hábitos saudáveis de vida em busca de um envelhecimento 

ativo e bem-sucedido perpassa as narrativas das participantes, assim como Belo (2013) 

afirma, um forte apelo ocorre para que a mulher idosa, de todas as classes, “assuma essa nova 

imagem, de forma a se alinhar com os conceitos/preceitos positivos em relação ao 

envelhecimento” (p. 6) que segundo a autora tem como objetivo criar um consenso que 

associe a velhice a alguns aspectos que são benéficos através: de um discurso que omite as 

dificuldades presentes nesse momento do curso de vida como “estou na melhor idade”; pela 

incorporação de comportamentos que objetivam a manutenção da juventude, amplamente 

divulgados pela mídia e pela indústria de cosméticos e a de entretenimento.  

Como pode ser percebido no relato de Norma, de 81 anos, “eu já vi uma palestra de 

um geriatra ele diz ‘não é terceira idade, você botaram um apelido é a melhor idade que 

vocês têm, porque o que vocês tinha privacidade quando era criança que pai dizia que não 

fizesse, mãe dizia que não fizesse né depois cresceu casou teve ai o que? Família né ai não 

podia fazer isso, não podia fazer aquilo ou porque tava com menino pequeno, não podia sair 
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e hoje [ênfase] que vocês não tem qual é a melhor idade não é essa?’ eu acho a vida [...] pra 

mim é a melhor idade”.  

A participante Elaine, de 64 anos, enfatiza: “não sou sedentária e assim uma pessoa 

na minha idade que faz o que eu faço você tem que aprender a lidar com aquela dor”. 

Enquanto que Barbara de 65 anos destaca “parece que eu rejuvenesci porque tinha coisas que 

há 10 anos atrás eu não tinha condições de fazer, que eu ainda tava no mercado de trabalho 

e hoje eu faço, que eu esperava que eu não fizesse mais que é caminhar, era fazer exercícios, 

era participar dos grupos que eu participo, conhecer novas pessoas, [...] isso me faz mais 

nova, parece que o tempo não passou, eu tô começando tudo de novo, toda garra e não me 

sinto cansada, [...] não achei que eu passei, que eu tenho essa idade que eu tenho, me sinto 

mais jovem”. Conforme Britto da Motta (1999) as mulheres podem não deixar de referirem-se 

a problemas de saúde que consideram ‘da idade’, ao mesmo tempo em que se afirmam como 

jovens porque estão conhecendo na velhice algumas experiências e prazeres que são 

atribuídos à ‘juventude’. 

Para Belo (2013) existem outros aspectos que se referem às condições subjetivas em 

que foram construídas as identidades da atual geração de mulheres idosas que no geral não 

são levados em consideração, mas foram apresentados por Britto da Motta (2011c) a 

expectativa de uma feminilidade que significava obediência e conformismo. Segundo Belo 

(2013) “soma-se a este conjunto de discursos sobre a mulher, o fato de elas terem sido 

socializadas em um contexto em que a imagem dominante da velhice estava também 

fortemente vinculada à inutilidade, exclusão, dependência, doença” (p. 9). 

Esses discursos sociais sobre como as mulheres e seu papel social aparece nas 

narrativas das participantes, seja quando sinalizam que começaram a viver depois que ficaram 

viúvas ou quando os filhos e filhas seguiram com suas vidas ou porque as condições atuais 

devido ao acesso a pensões ou aposentadoria permitem que façam o que desejam da vida. 

Para algumas viúvas não significa que não tenham sido felizes com o marido, mas a diferença 

é poder viver da maneira como quer e ter saído da dominação do pai para a do marido e da 

dos filhos. De acordo com Britto da Motta (2005c) entre as críticas às possíveis “viúvas 

alegres” e à “dor de viúva” “[...] a sociedade sempre esteve atenta para cobranças às mulheres 

que, uma vez sozinhas – isto é, fora da companhia ou do alcance do poder masculino – 

‘saíssem da linha’ dos estreitos traçados normativos da moral familial” (p. 8). 

A participante Paloma, de 66 anos, percebeu que estava ficando velha quando ficou 

viúva, relata que não imaginava que teria a vida boa como tem atualmente “Eu imaginava que 
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minha vida ia ser assim, tomando conta de um marido velhinho, doente, cozinhando no pé do 

fogão todos os dias, sem sair pra me distrair. Eu imaginava isso, mas eu vi que Deus deu um 

revertério em minha vida que hoje em dia é que eu estou vivendo alegre”. Assim, para 

Paloma a viuvez foi como a possibilidade de se liberar do papel de cuidadora dos outros para 

passar a se cuidar e a viver a sua própria vida. Segundo Barbara, de 65 anos, ressalta “a gente 

tem vontade de fazer, de ir ne um lugar, mas naquele tempo eu não podia porque eu tinha que 

ser isso aqui, eu tinha que bater ponto em uma empresa ou tá cuidando da família e hoje não 

eu posso sair à vontade, eu posso ficar aqui o tempo que eu tiver de ficar, não tô preocupada 

com filho pequeno que tá em casa pra eu voltar correndo, então essa diferença eu vejo”. 

Outras participantes apontaram a velhice como a possibilidade de viver uma vida 

melhor do que viveram em momentos anteriores. Como, por exemplo, Patrícia, de 82 anos, 

também viúva, relata que o momento atual de vida é o melhor de toda sua vida, apesar da 

idade, pois nunca saiu para lugar nenhum já que sua vida foi criar filho e o marido não a 

levava para nenhum lugar. Ela afirma que nasceu para trabalhar, criar filho, ficar na cozinha 

“[...] então agora eu me sinto melhor do que em alguns anos passados claro [ênfase] que tive 

um pai carrasco também na época né era assim, casei com um homem também ali eu não 

podia botar um batom, não podia fazer uma sobrancelha [...]. É, quando ele morreu minha... 

fez a primeira sobrancelha, foi minha filha mais velha que fez, então não tive assim muita 

coisa ruim, mas também não foi aquele mar de rosas assim não”. 

Já Beatriz, de 84 anos, também viúva, atualmente está melhor em tudo “Porque no 

tempo em que eu era casada eu... não tive direito a trabalhar, arranjei empregos bom, meu 

marido não deixou eu trabalhar por causa dos menino. E assim mesmo eu criei todo mundo 

eles [...] vivem bem, não são revoltado, porque com a criação [...] que eu tive, [...] se eu 

criasse eles como eu fui criada eles eram revoltado. E eu não fui... não fiquei, graças a Deus. 

Agradeço muito a Deus por isso”. Cleusa, de 71 anos, na condição de divorciada experiencia 

algo semelhante, ela considera que na atualidade está bem melhor do que antes, apesar dos 

problemas, devido às atividades no SESC, segundo ela “[...] porque eu vou pra onde eu 

quero, saio pra onde eu quero, faço o que eu quero na hora que eu quero então isso ai é 

muito bom, é que nem um passarinho que saiu da gaiola”. 

De acordo com Britto da Motta (1999) as pesquisas vêm revelando que um grande 

número de mulheres, independente da classe social, considera sua etapa atual de vida, como 

idosas, o melhor momento de tranquilidade, felicidade e liberdade que já tiveram, de certo 

modo porque tiveram uma vida social mais limitada por não terem trabalhado elas alcançam 
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maior satisfação e plenitude. Além disso, a velhice é um momento de consolidar experiências, 

se libertar das obrigações e controles reprodutivos em um contexto de mudanças fomentado 

pelo feminismo. Elas falam em liberdade como se uma “liberdade de gênero” se sobrepusesse 

à condição (menos favorável) geracional ou de classe (BRITTO DA MOTTA, 1999, p. 212). 

Para Lins de Barros (2006a) “o corpo velho pode deixar de carregar o peso negativo 

da mulher que não é mais capaz de procriar e que não é mais atraente para ser, agora, o corpo 

liberto do controle social. Um corpo plástico sobre o qual cada uma pode ter algum controle” 

(p. 117). Para a autora a liberdade de ir e vir não se resume a idas a bancos, hospitais, médicos 

e casa de filhos, pode ser a busca por diferentes formas de lazer seja nos bailes, nas 

universidades da terceira idade, nos passeios e viagens. 

Segundo Britto da Motta (1999) é uma estranha liberdade a das mulheres idosas 

porque é ao mesmo tempo liberdade de gênero no sentido positivo – elas circulam, vivem 

conforme sua própria vontade –, e liberdade geracional, existencial no sentido marginal – elas 

podem sair porque não importam tanto, não são consideradas bonitas, não irão atrair os 

homens, não se reproduzem, pois é como não houvesse muito o que preservar. 

Como foi visto em sessões anteriores, 14 participantes frequentam um Centro de 

Convivência para idosos no SESC e uma frequenta uma Universidade da Terceira Idade 

pública. Algumas participantes sinalizaram que atualmente suas vidas estão bem melhores do 

que antes devido à possibilidade de participarem do Centro de Convivência. Um exemplo 

disso é Efigênia, de 66 anos, que destaca a possibilidade de ter com quem conversar, de 

participar de eventos, do coral ao fazer parte do SESC. Já Patrícia, de 82 anos, ressalta que os 

espaços de agrupamento de idosas(os) têm um papel importante para elevação da sua 

autoestima, principalmente pelo fato de participar de apresentações teatrais e pisar em um 

teatro, coisa que ela nunca havia feito, isso a faz sentir realizada. 

Em estudo antropológico realizado com mulheres cariocas de classe média com idade 

entre 60 e 70 anos em eventos chamados “bailes-fichas” Alves (2004) constatou que na 

velhice “As mulheres reconquistam o direito ao uso do próprio corpo através da dança de 

salão, ocultando no baile as rugas e os cabelos brancos, construindo uma outra imagem de 

mulher. Esse direito ao uso do corpo se confunde com autonomia e liberdade de escolha” (p. 

113). 

Em relação à liberdade experienciada pelas mulheres idosas, Delgado (2010) destaca 

que “um eixo da cultura hegemônica atual é a importância da possibilidade de manipulação 

do corpo, como símbolo da ampliação da liberdade individual, da capacidade de escolha do 
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indivíduo” (p. 210). Para Belo (2013) a proposta do modelo de velhice ativa omite as 

desigualdades estruturais dos grupos de idosos com maiores dificuldades, principalmente as 

mulheres, especificamente as de baixa renda. Segundo a autora “Não há dúvida de que as 

pessoas idosas representam um grupo de população com maior vulnerabilidade física, com 

maior probabilidade de enfrentar situações de dependência em meio a um contexto de 

carência de serviços sócio sanitários” (p. 7), mas é preciso criticidade em relação à noção de 

envelhecimento ativo, pois é um conceito que tende a produzir o ‘consenso ilusório’ que pode 

ser um entrave para a inclusão social e econômica da mulher idosa (BELO, 2013). 

Dentre as participantes deste estudo, existem aquelas que resistem aos padrões que lhe 

são impostos pela sociedade capitalista, como Norma, de 81 anos, que ressalta “[...] vou 

envelhecer com o tempo, minhas pregas, minhas rugas vai aparecer e eu não vou fazer nada, 

não! claro posso passar um creme, que um creme você passa tudo bem, mas pra fazer nada... 

eu vou me furar nem nada, minha bunda, negócio de tirar botar, tirar, botar peito”.  Como 

Jussara de 60 anos, que sempre quis ficar velha, ela aceita com naturalidade não pintar o 

cabelo, embora ressalte respeitar quem pinta, ela considera artificial, pois é uma “[...] bem 

aventurança tão grande deixar que o tempo registre suas marcas na vida”. 

Elaine, de 64 anos, ressalta também sua escolha em não pintar o cabelo porque para 

ela seu cabelo é sua “[...] ‘meus cabelos eu não vou pintar nunca’ [...] eu não ligo, eu gosto, 

eu quero meu cabelo... você ‘olha aquela senhora o cabelo dela tá todo branquinho’ eu não 

tenho preconceito, eu já fiz cirurgia de varizes duas vezes, fiz muito esclero, mas não assim 

por vaidade”. Nesse trecho de narrativa dá para perceber a resistência de Elaine em se 

submeter aos padrões de beleza e juventude vigentes atualmente em nossa sociedade como 

forma de negação do envelhecimento, que são em sua grande maioria impostos às mulheres, 

nesse caso no seu exemplo mais comum e corriqueiro a exigência da cor do cabelo não ser 

branco ou grisalho para manutenção de um aspecto mais jovem. A participante ainda ressalta 

que fez a cirurgia de varizes por uma questão de necessidade e não de vaidade talvez tentando 

apontar que não quer se desfazer das marcas do tempo, uma vez que vê seu cabelo como sua 

história e percebe o envelhecimento como algo natural em toda sua narrativa. 

Uma dimensão que foi percebida nessa pesquisa refere-se ao auxílio financeiro ou de 

cuidados prestados pelas participantes aos filhos e aos netos confirma o que estudos como de 

Camarano et al. (2004) e Britto da Motta (2012c) apontam sobre as transferências de bens e 

recursos financeiros serem muitas vezes das(os) idosas(os) para as gerações mais jovens. Mas 
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nessa pesquisa também houve casos em que esse repasse de recursos e bens se deu dos mais 

jovens para as mais velhas, no caso das participantes com menor renda. 

Segundo Camarano et al. (2004) a co-residência entre diferentes gerações e a 

transferência de bens e recursos financeiros em uma família com intuito de alcançar o bem-

estar coletivo se constitui um espaço de “conflito cooperativo” no qual as diferenças de 

gênero e intergeracionais se cruzam fazendo surgir uma gama variada de arranjos familiares. 

Conforme essas autoras, existe uma diferença entre “famílias de idosos” e “famílias com 

idosos”, na primeira a(o) idosa(o) é chefe de família ou seu cônjuge com predominância de 

transferências das gerações mais velhas para as mais novas e na segunda as(os) idosas(os) 

residem na condição de parentes do chefe com predominância de transferências das gerações 

mais novas para as mais velhas (CAMARANO et al., 2004). Contudo, o que foi observado 

nesta pesquisa é que apenas Dulce, de 94 anos, reside na casa do filho, mas ela é quem possui 

maior renda na família e é quem ajuda financeiramente uma das filhas. 

Nessa sessão ficou explícito o que Britto da Motta (2002b) aponta a respeito da 

dificuldade de fixação da identidade de velho, porque é indesejada e ambígua, principalmente 

quando se refere ao corpo: “a aparência ‘desgastada’, seu funcionamento não totalmente 

sincronizado e a mente – ou a essência dos sentimentos – ‘jovem’” (p. 42). Isso reflete 

justamente o conflito vivenciado pelas pessoas idosas, entre o que a cultura coletiva sinaliza 

como possibilidade para esse momento da vida e a sua própria vivência muitas vezes distinta. 

Ao reconstruírem essas mensagens culturais de modo pessoal, as participantes constroem seus 

significados e atribuem sentido a suas vidas e ao momento em que estão vivendo. 

 

7.5. Envelhecimento feminino em contraponto ao envelhecimento masculino 

 

A partir da compreensão de que numa sociedade dividida pelo gênero, as mulheres não 

se definem apenas em relação umas às outras, mas também em relação aos homens, as 

participantes caracterizaram o envelhecimento feminino em comparação com o 

envelhecimento masculino. As narrativas construídas pelas participantes acerca dessa questão 

serão analisadas nessa sessão de modo categorial baseada em conteúdo por se restringir a esse 

aspecto especificamente. De modo geral as participantes ao serem requisitadas a comparar o 

envelhecimento feminino ao envelhecimento masculino destacaram não saber falar sobre ou 

relacionaram ressaltando vivências marcadas por semelhanças, diferenças ou sem diferenças 

(Figura 10). 
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Declararam não saber falar sobre essa questão as participantes Alcione de 70 anos, 

autodeclarada parda, com pós-graduação, aposentada, pensionista e consultora, viúva, vive 

com a com família em uma casa de sua propriedade com renda mensal de 11 salários 

mínimos; Marcia de 74 anos de idade, Beatriz de 84 anos e Helena de 95 anos. 

Eunice, de 76 anos, relatou não ver diferença entre o envelhecimento feminino e 

masculino “Não, isso aí é muito pessoal. Não sinto muita diferença não. É muito difícil você 

encontrar uma pessoa que encare o envelhecimento como eu encaro... Assim, que não tô 

sentindo... Mas eu não... nunca parei pra pensar qual... se tem diferença entre o homem e a 

mulher, acho que não tem, isso é muito pessoal”.  

Para Eliene, de 63 anos, há semelhança entre o envelhecimento feminino e o 

envelhecimento masculino na questão da vaidade: “Eu acho que tá a mesma coisa... hoje o 

Figura 10 – Percepção: envelhecimento feminino versus envelhecimento masculino 
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homem tá mais vaidoso também né, hoje eles estão se preparando mais... mas não vejo 

muita... no meu caso né, não vejo muita diferença em mim e meu marido, ele também não tem 

essa preocupação... acho que é mais ou menos pelo mesmo jeito hoje os dois”. 

Das 24 participantes, 18 relataram ver diferenças entre o envelhecimento feminino e o 

envelhecimento masculino, sendo que: uma destaca o homem em uma condição de vantagem 

em relação a mulher em relação a força física “[...] depende da natureza, da natureza de cada 

um... as mulheres coitadas é mais fracas, né, o homem já é mais valente, mas a mulher é mais 

fraca” (Dulce, 94 anos); e 17 destacam a mulher em uma condição de vantagem em relação 

ao homem no que se refere ao auto cuidado, a assumir e aceitar a velhice, a ser ativa, a 

envelhecer, a não depender dos outros, a ser poderosa. 

 

7.5.1. Autocuidado como fator de explicação da diferença 

 

As participantes relataram como diferenciador do envelhecimento feminino do 

envelhecimento masculino a questão do autocuidado: os homens se cuidam menos do que as 

mulheres, tanto fisicamente por não fazerem atividades quanto em termos de saúde por não 

irem ou irem pouco ao médico. Apontam como evidência para essa diferença o fato de ter 

mais mulheres viúvas, dentre outros aspectos. 

 

Como pode ser visto no relato de Elaine, de 64 anos: 

 

Eu acho que as mulheres, acho não, tenho certeza, que as mulheres se cuida 

mais, se você entra em uma aula aqui você vai ver que 90%, 95% são 

mulheres entendeu? Eu diria até mais de 96, 97% são mulheres, entendeu? 

Médico mesmo pra um homem ir no médico gente é uma dificuldade que a 

mulher tem pra levar e a mulher está se cuidando mais não é por vaidade é 

necessidade entendeu? Você tem que cuidar, porque tem coisas que você 

“ah, mas eu não vou não sei que” eu não sou de ir muito no médico, mas 

quando precisa eu vou, aí minha colega diz “uai sua unha tá inflamada você 

vai no médico?”, claro eu não sei o que é, eu tenho que ir procurar saber, 

tomar o medicamento não é isso? Isso não é vaidade, é uma necessidade 

(Elaine, 17 de setembro de 2014). 
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Para a participante Barbara, de 65 anos: 

 

[...] a classe feminina cuida mais, a classe masculina se cuida menos, a gente 

vê que a mulher tem uma forma melhor de procurar de estar nos lugares, nos 

ambientes melhores, os homens não, se a gente vai ai nessas praças você vê 

muito homem sentado, hoje mesmo eu cheguei no Dique do Tororó tinha 

uma pessoas é claro que eles passaram a noite ali bebendo coisa, só a classe 

masculina eu não vi nenhuma mulher ali, então a mulher se cuida mais, ela 

se compreende mais, então se a gente vai num grupo de exercícios só se vê 

mulher não se vê homem, então eu acho que a mulher cuida mais dela, então 

ela vai ter um envelhecimento melhor (Barbara, 18 de agosto de 2014). 

 

De acordo com Efigênia, de 66 anos: 

 

[...] mulheres sempre procuram mais os médicos para se cuidar e eles... a 

maioria dos homens só vai procurar médico quanto tá sentindo alguma coisa, 

eles nunca procuram fazer rotina... chek-up... que nada, tem uns que dizem 

assim, “que nada, a gente vai pro médico uma vez, nunca mais sai do 

médico” (Efigênia, 17 de setembro de 2014). 

 

Conforme Norma, de 81 anos: 

 

[...] o homem ele envelhece mais rápido do que a mulher... porque os 

homens envelhecem mais e você vê que na idade que nós estamos agora a 

proporção é mais mulher viúva... do que homem. Eu acho assim, que os 

homens ou eles não se cuidam ou mesmo aqueles vaidoso que gosta de se 

arrumar, mas ele não cuida... do corpo dele, é muito difícil você ver um 

homem que gosta de usar creme, não sei que, é dificílimo, quanto mais baixa 

a classe mais você vê que pode, eu acho que já fizeram, que existe mais 

mulher viúva do que homem, é verdade ou não é? Por aqui você tira o grupo 

daqui quantas mulheres tem? 80% aqui é viúva (Norma, 01 de outubro de 

2014). 
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A participante Vera, de 71 anos, além de ressaltar que as mulheres se cuidam mais do 

que os homens aponta algumas justificativas para essa diferença, como pode ser percebido no 

trecho a seguir: 

 

[...] a maioria não está preparado pra o envelhecimento porque homem ficar 

velho tem que ir ao médico e o homem acha o seguinte, isso é o que eu 

penso, ... que quando vão ao médico que ele deixa de ser homem, ele fica 

menos homem, observe se os homens não têm resistência pra ir ao médico? 

... às vezes a mulher morreu, às vezes já separou da mulher há muito tempo 

levou uma nova depois não deu certo, eles geralmente procura a bebida, os 

cigarros, bares pra ali deixar a aposentadoria quase toda bebendo, se 

embriagando... o ópio pra poder esquecer que ele é uma pessoa infeliz, o 

homem ele... tem medo da velhice... (Vera, 30 de setembro de 2014). 

 

Em seguida ela apresenta um exemplo e afirma que é o machismo que faz com que os 

homens não se cuidem e tenham medo do envelhecimento 

 

[...] Teve um aqui mesmo que disse que não ia aprender a jogar buraco 

“porque eu sou velho, eu sou velho, não aprendo mais nada não” tá 

entendendo? Quer dizer ignorância, os homens, eles pouquíssimo encaram a 

velhice como uma desgraça na vida deles, pelo machismo, minha filha, 

principalmente, no Nordeste... mas tudo tem raras exceções os que 

frequentam aqui não, eles já vêm pra aqui porque eles já são civilizados, mas 

os que não, que ainda estão arraigados no tempo que era jovem que podia 

fazer, acontecer e aguentar trabalhar e namorar e ser conquistado e 

conquistar, esses não querem vir pra um Centro de Convivência, não, eles 

não quer assumir a velhice... (Vera, 30 de setembro de 2014). 

 

A participante Vera acrescenta ainda o que ela entende por machismo e como os 

homens se tornaram machistas 

 

[...] Por que o machismo é uma questão de ignorância, minha filha, 

ignorância né, aquela coisa daquele ter medo do que os outros pensam dele, 

as vezes ele tá doente terminal, quando vai ver ele já tá morto porque tá com 

uma doença há vários tempos e ele não fala pra mulher, ele não fala pra 
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ninguém, ele esconde ai ele vai pra o alcoolismo pra poder se desligar 

daquele, quando vê só vai ao médico quando os parente leva, a mulher, 

alguma pessoa leva, ai já tá com o pé na cova entendeu, questão de 

ignorância, machismo, machismo é ignorância, porque o homem ignorante, 

de modo geral o homem se acha melhor do que a mulher, porque foi incutido 

na cabeça dele daqueles tempos atrás que era melhor (Vera, 30 de setembro 

de 2014). 

 

Já Cleusa, de 71 anos: 

 

[...] o homem às vezes não se cuida que nem a mulher se cuida... a maioria 

morre, a maioria de minhas amigas são viúvas, porque os maridos morrem, 

eu tenho a impressão que é porque não se cuidam, não faz atividade física, 

fica em casa vendo televisão ou jogando dominó, então isso aí, falta de 

atividade já vai envelhecendo, enferruja tudo, envelhece, a mente, o corpo, 

tudo (Cleusa, 30 de setembro de 2014). 

 

A questão do autocuidado apareceu na maioria das narrativas, isso talvez se deva ao 

fato da mídia disseminar as campanhas de saúde voltadas aos homens fundamentadas no 

argumento de que esses não se cuidam.  

 

7.5.2. Aceitar e assumir a velhice como fator de explicação da diferença 

 

Após a explicitação da diferença entre o envelhecimento das mulheres e dos homens 

pela via do autocuidado, outra diferença apontada pelas participantes diz respeito a aceitar e 

assumir a velhice. Para Arlete, de 65 anos: 

 

[...] eu acho que homem [...] ele não reage muito bem ao envelhecimento, 

eles, pelo menos eu vejo dessa forma, eu vejo por meu marido que é mais 

novo do que eu... eu digo “você tá mais velho do que eu” porque é muito 

assim, ele fica chateado quando chamam ele de velho eu digo “que besteira, 

eu não tô nem ai, nem vou chegando” o importante é como eu me sinto não é 

como os outros acham e eu acho que a mulher aceita mais a velhice, de uma 

forma mais sem cena do que o homem, o homem eu acho que ele resiste 
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mais, ele quer sempre ser mais jovem e a mulher não, aceita tranquilamente, 

pelo menos as que eu convivi e como eu sou (Arlete, 02 de agosto de 2014). 

 

Conforme Patrícia, de 82 anos:  

 

[...] a mulher, primeiro assume mais a terceira idade, a gente vê por aqui, o 

homem realmente é dificílimo, a mulher fica mais tempo na ativa oh aqui, 

vários já foram pra o outro lado, ... o coral do SESC aqui essa menina era só 

de homem, era masculino a gente falava “porque não mistura, porque não 

mistura?” hoje o coral tá feminino porque acho que tem dois ou três homens 

só. O resto ficou doente ou já foi e as mulheres firmes e fortes, mas as 

mulheres por quê? As mulheres se cuidam mais, a mulher sente uma dor vai 

pra o médico, vai aqui, vai pra acolá, toma não sei o que e o homem não e o 

homem eu acho que tem medo de enfrentar a doença, eu tiro por meu filho, 

meu filho não vai ao médico (Patrícia, 29 de setembro de 2014). 

 

Essa última fala remete ao fato de que todas as participantes do SESC percebem 

diferenças no envelhecimento do homem em relação ao da mulher, uma explicação possível 

para isso pode se relacionar com a própria vivência das participantes no Centro de 

Convivência, no qual há mais mulheres que homens, conforme apontado nas suas próprias 

falas.  

Uma justificativa do por que os homens teriam dificuldade de aceitar a velhice é 

destacada pela participante Denise, de 75 anos: 

 

Às vezes a mulher sabe mais envelhecer do que o homem. Porque os homens 

normalmente eles se sentem assim os superior e quer continuar com aquela 

superioridade, e não pode. Você tem que sentir que você já não é mais 

aquele... você já não faz... mas tem homens que não aceita não, envelhecer 

não, e ficam furiosos. Então eu acho que é diferente, eu acho que a mulher 

aceita mais do que o homem. Não sei também, depende de pessoas pra 

pessoas, porque nem todo mundo é igual (Denise, 18 de agosto de 2014). 

 

As participantes apontaram também em suas narrativas a dificuldade dos homens em 

aceitarem a velhice, justificando-a na postura do homem em não querer perder o lugar social 

de superioridade. Será que as mulheres ao afirmarem isso podem estar afirmando 
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implicitamente que o fato de serem oprimidas socialmente e destinadas a ocuparem um lugar 

social de inferioridade em relação aos homens, seja para elas mais fácil aceitar a velhice, 

porque seria ocupar um lugar que não lhes é estranho, já que a velhice é oprimida socialmente 

e relegada a um lugar social sem prestígio, se comparado à adultez jovem? 

 

7.5.3. Não dependência dos outros como fator de explicação da diferença 

 

Ainda em relação ao primeiro aspecto colocado pelas participantes de que a mulher 

está em vantagem em relação ao homem foi considerada também que elas não dependem dos 

outros, como destaca Maricélia, 92 anos de idade: 

  

Não... eu acho que o homem se torna dependente demais... o que não 

acontece com a mulher... a mulher toma decisões, resolve problemas e 

muitas vezes os homens não fazem isso... dependem da opinião da mulher eu 

acho... “fulano assim, assim” porque ele mesmo não se considera capaz de 

atuar na área em que está tratando... necessita da opinião da mulher... eu 

acho... eu acho que a mulher é mais independente na velhice do que o 

homem... o homem passa a depender muito da mulher, enquanto a mulher 

não depende dele, entendeu?... a mulher toma decisões, resolve problemas e 

muitas vezes o homem vem pedir a opinião à mulher para decidir o caso, o 

fato (Maricélia, 23 de outubro de 2014). 

 

7.5.4. Ser ativa como fator de explicação da diferença 

 

Foi considerado também o fato de que os homens são menos ativos dos que as 

mulheres. Para Paloma, de 66 anos: 

 

[...] o envelhecimento da mulher é muito melhor do que o do homem. Porque 

o homem não tem aquela disposição que a mulher tem. Ele quando para de 

trabalhar esse se encosta, ele fica encostado, ele fica mole, ele não quer ter 

atitude mais pra nada e a mulher não, a mulher nasce, cresce e morre tendo 

atitudes. E o homem não, você vê, nesses grupos de idosos se tiver 500 

mulheres, você procura homem tem 20, eles não se desenvolvem... os 

homens não se desenvolvem, porque eles não gostam de andar em médico, 
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eles não gostam de fazer check-up, eles não gostam de dançar e de passear... 

e a mulher é mais vaidosa, envelhece melhor do que o homem. O homem 

não tem... ele quando ele se aposenta, tem uns que gostam mais é de ficar 

sentado assistindo televisão, pegando artrose, artrite, tudo quanto é “ite”, 

“ose”... eles têm no corpo... e a mulher não, tem mulheres ai, como eu 

mesmo, que eu ando 1 légua, 2, 3 léguas e não sinto nada, danço o dia todo, 

vou pra casa disposta, faço tudo. O homem é mais preguiçoso viu, na velhice 

o homem tem preguiça (Paloma, 17 de setembro de 2014). 

 

Segundo Alessandra, de 69 anos: 

 

[...] o homem é mais parado, o homem tá mais parado porque tem aquele 

negócio, aquele carrancismo e não, eles não, geralmente os homens eles não 

gostam muito de muitas atividades, não gostam, pouquíssimos cê vê que em 

grupo de idosos mais, tem mais mulheres do que homem, se a gente vai 

numa festa tem mais idosas do que idosos, entendeu, então eu acho que os 

homens tão participando muito menos, tão envelhecendo até mais do que as 

mulheres, porque as mulheres tão mais ativas e querem participar de tudo e 

os homens não, tiro do meu marido que ele não quer fazer nada, só quer ficar 

em casa (Alessandra, 17 de setembro de 2014). 

 

Além de a mulher ser mais ativa do que o homem, os homens são definidos como 

muito chatos, como pode ser percebido nesse trecho de da narrativa de Bianca, 79 anos: 

 

[...] eu acho que a mulher é mais elétrica, o homem disse que é, [...] mas 

quando chega na velhice eles são muito pior do que as mulheres, eu acho... 

porque eles ficam muito chatos também, apesar de que tem um bocado de 

velha chata mas que eu digo até a minhas filhas “eu só não quero ser velha 

chata”, eu acho homem assim muito chato porque eu tenho amigas que 

contam as histórias do, história que Deus me livre, prefiro tá sem marido 

(Bianca, 29 de setembro de 2014). 
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7.5.5. Envelhecer como fator de explicação da diferença 

 

As participantes consideram as mulheres em mais vantagem do que os homens 

simplesmente porque eles envelhecem mais do que as mulheres, como destaca Lúcia, de 78 

anos: 

 

Eu acho... que o homem tá envelhecendo... antigamente a mulher envelhecia, 

e hoje não. Eu hoje acho que o homem, tanto é que essas mulheres ficam 

todas viúvas, não é? Eu acho que o homem envelhece muito mais. E também 

que geralmente nessa época minha os homens eram mais velhos, ninguém 

casava, hoje... hoje eu tenho neto que tá com a namorada quatro anos mais... 

mais velha do que ele... antigamente isso era impossível. Antigamente a 

gente casava com um marido, como eu, com cinco anos, quase, mais velho 

do que eu, e aí... hoje em dia talvez se iguale, mas as... da minha época pra 

hoje o homem envelhecia muito mais rápido... do espírito, de tudo... no jeito, 

na... na... na... na maneira de ser, e no espírito, e... na saúde mesmo... porque 

o homem bebe muito, bebia muito, entendeu? E normalmente bebe mais do 

que a mulher. Hoje não, hoje a mulher tá se igualando muito né?... Hoje a 

mulher tá se igualando muito. Mas eu acho ... que tanto é que a prova é que 

as mulheres a maioria fica viúva né? (Lúcia, 01 de outubro de 2014). 

 

Para Valéria, de 80 anos: 

[...] o homem é todo metido a bacana, importante, mas ele envelhece mesmo, 

ele envelhece, a mulher não, a mulher vai gradativamente e tem mulheres 

que nunca envelhecem, até no sexo não envelhecem, não é? E eles não, e 

eles queiram ou não queiram eles envelhecem mesmo não tem jeito, não tem 

pra onde correr não é, eu acho diferença (Valéria, 29 de setembro de 2014). 

 

Segundo Neusa, de 82 anos: 

 

[...] quando ele envelhece, envelhece de vez, a mulher não, é aos poucos, que 

ela nem sente, mas o homem se acaba logo como meu marido, era cheio de 

vida e tudo e de uns tempos pra cá não parece aquele... a vaidade deles, o 

que eles praticam e acabam com a vida deles (Neusa, 30 de setembro de 

2014). 
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7.5.6. Ser poderosa como fator de explicação da diferença 

 

A participante Jussara, de 60 anos, falou apenas do envelhecimento da mulher 

evidenciando diversas questões como o poder das mulheres em contraposição às exigências 

impostas pelos padrões de beleza e juventude: 

 

[...] na nossa sociedade apesar de eu achar que a mulher é muito mais 

poderosa em termos do seu inconsciente como feiticeira, como conselheira, 

como mestra, como sábia, ela tem um potencial maior pra exercitar isso, ela 

tem uma dimensão matricial muito mais [breve pausa] eh aparelhada se a 

gente pudesse usar isso, ela tem uns fios de conexão das agulhas, dos teares 

né, dos papéis, das tramas do humano visceralmente e animicamente, a 

superveniência de uma circunstância ideológica de ficar jovem limita isso, a 

superveniência de um padrão ter de tá enxuta, gostosa ã, ã, ã empobrece isso, 

porque confere à mulher, a algumas, a ideia de ter perdido a feminilidade ou 

perdido o padrão da sexualidade, ou perdido algo, quando eu acho que o que 

houve foi uma transformação [...] mas isso é o que eu acho, é o que eu sinto 

em mim, óbvio [ênfase] que eu às vezes me assusto quando eu vejo a minha 

papada, o meu envelhecimento, ontem o dentista disse que eu tô perdendo 

uma massa óssea aqui no dente, então assim é um dado da realidade, mas 

isso é um dado porque eu tô viva, não é um dado porque eu tô morta  

(Jussara, 26 de julho de 2014). 

  

 De um modo geral, as narrativas acerca de como as mulheres envelhecem com 

vantagem em relação aos homens se confirma no que Britto da Motta (2005a) ressalta: os 

homens quando envelhecem encolhem socialmente, enquanto as mulheres ascendem 

socialmente, porque elas vivem um novo tempo no qual saem de casa para atividades. Para os 

homens que sempre puderam sair de casa não tem com o que chamar a atenção da sociedade. 

Uma questão apontada pelas participantes é que existem mais mulheres viúvas do que 

homens, de que os homens envelhecem mais e vivem menos, o que se confirma de acordo 

com os estudos estatísticos como do IBGE (2010) e os estudos (PEIXOTO, 1997; BRITTO 

DA MOTTA, 1999; DEBERT, 2012; CAMARANO, 2003; BELO, 2013) quando se referem 

à feminização da velhice, pois as mulheres são maioria nesse grupo etário, uma vez que a 

expectativa de vida delas é maior do que a deles. 
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Quanto à questão de aceitar e assumir a velhice, é possível associar que as mulheres 

lidam melhor com a velhice do que os homens com o que Britto da Motta (1999) destacou 

que os homens ficam mais realistas ou mais dominados pela “ideologia da velhice” enquanto 

as mulheres se deixam levar pelo entusiasmo com a “liberdade” recém-conquistada e se 

tornam ativas. Essa liberdade é estranha, porque por um lado é positiva, uma liberdade de 

gênero na qual as mulheres podem circular, viver de acordo com sua vontade. Por outro lado, 

essa “liberdade” é marginal, as mulheres podem sair porque não importam tanto, pois já não 

serão bonitas, não atrairão os homens, nem os de sua idade e já não se reproduzem (BRITTO 

DA MOTTA, 1999). 

 

7.6.  Aspectos adicionais 

 

Quando coloquei para as participantes durante a entrevista se havia alguma coisa que 

elas gostariam de acrescentar à entrevista, apenas três declararam que sim. Uma participante 

relatou o que ela pensa sobre a vida, como pode ser percebido no trecho narrativo: 

 

Olha, eu acho que a vida, a vida é uma grande escola, e que a gente aprende 

muito com a própria vida. Muito, mas muito mesmo. Porque até nos erros a 

gente aprende, se souber reconhecer né, claro, que errou, não é... só estar 

cuidando dos erros outros, não é isso, eu tô me referindo a mim mesma, é se 

eu erro e reconheço eu não vou mais repetir aquilo, então eu acho que a vida 

é uma grande escola, e a melhor escola é a vida (Helena, 95 anos, 09 de maio 

de 2014). 

 

Além disso, duas participantes mencionaram o relacionamento amoroso46 e sexo na 

velhice, dimensões que não foram incluídas no temário da pesquisa. A participante Paloma 

trouxe a questão dos idosos que são sozinhos, mas que não se relacionam amorosamente com 

mulheres da mesma idade 

 

A única coisa que você não me perguntou e que eu gostaria que você me 

perguntasse foi sobre os idosos que moram sós e são sozinhos e não olham 

para as idosas, olham para as meninas novas, que tem esse detalhe... por 

                                                           
46 A questão dos relacionamentos amorosos apareceu em outro momento através da narrativa da participante 

Vera, 71 anos quando esta falava de como se vê atualmente. 
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exemplo, eu, eu tenho assim uma vontade, tinha, não tenho mais, tinha uma 

vontade de encontrar um idoso assim forte igual a mim que pelo menos a 

gente saísse pra passear, pra dançar, pra conversar... ninguém vê hoje em dia 

isso... os idosos, eles preferem pegar assim pra ter casos com pessoas mais 

novas do que eles. Mesmo que eles morram, como em São Paulo e Rio 

acontece, mas eles preferem isso. E eu gostaria que eles pensassem assim 

uma coisa... “não, eu vou arranjar uma coroa sadia igual a mim pra gente 

passear”, eles não fazem isso hoje em dia. Então as idosas até têm vontade 

de ter um amigo, um companheiro, não só para ter relações, mas não 

encontra em lugar nenhum (Paloma, 66 anos, 17 de setembro de 2014). 

 

Já Valéria acrescentou que na velhice há mulheres com vida sexual ativa e outras que 

não, como pode ser visto a seguir: 

 

Sobre sexo né, porque tem velho que faz sexo, tem velho que não faz né ai 

pra mim não faz diferença, eu nem dou importância eu nem ligo... por 

exemplo meu marido tem 22 anos que morreu né, eu nunca mais arranjei 

namorado, nunca mais arranjei ninguém, não olho pra cara de ninguém, 

minha neta mais velha “mainha” que ela me chama mainha “mainha olha 

aquele homem tá olhando pra senhora” eu digo “tome vergonha, menina, me 

respeite” e ela “mas mainha dê uma risadinha, olhe ele gostou da senhora” e 

fica assim bulindo comigo, mas pra mim ô tanto faz... é mulher igual a mim 

não tô nem aí entendeu? (Valéria, 80 anos, 29 de setembro de 2014). 

 

Em seguida ela se refere à outra pessoa que ela conhece... 

 

E tem gente que fica como minha comadre mesmo ela é da minha idade ela 

fica assim ô as meninas olham assim “ô minha tia tá procurando homem 

minha mãe ô como ela fica” [risos de ambas]... Eu acho que a sexualidade 

nela continua e pra mim não, eu acho que talvez por conta da doença né, da 

diabete, talvez seja por isso né... (Valéria, 80 anos, 29 de setembro de 2014).  

 

Quando questionada sobre o que acha do sexo na velhice, ela responde: 

 

[...] o sexo nessa idade eu acho normal se a pessoa gosta do outro e se ama 

eu acho lindo assim, o amor entre um velho, um casal essa semana um rapaz 
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tava aqui que ele tem uma namorada aqui que ele também é daqui ele ai 

disse “a coisa mais linda é dois velhos namorando” eu disse “eu acho muito 

bonito” ele ai ficou todo bobo né, mas eu acho bonito mesmo um casal que 

se ama, mesmo sendo idoso né (Valéria, 80 anos, 29 de setembro de 2014). 

 

Essa ressalva colocada por Valéria no final desse trecho “mesmo sendo idoso” parece 

se referir a uma impossibilidade da dimensão da sexualidade e dos relacionamentos amorosos 

continuarem fazendo parte da vida das idosas e dos idosos. Essa crença de que a velhice é um 

momento de declínio sexual inevitável e universal, de acordo com Debert e Brigeiro (2012) 

representa um esquema interpretativo básico que marcou a história da reflexão sobre o 

envelhecimento e de certo modo moldou a expectativa de que as pessoas deveriam se ajustar a 

essa condição com intuito de usufruir dos benefícios morais da maturidade pós-sexual. 

Para Debert e Brigeiro (2012) há uma associação entre rejuvenescimento e restauração 

das funções sexuais que pode ser encontrada desde antigamente nas propagandas de poções e 

terapias vistas como práticas de baixa reputação. Talvez essa valoração de prática de baixa 

reputação seja pelo fato dessas poções e terapias virem do saber popular, contudo quando são 

os grandes farmacêuticos, atentos ao mercado consumidor rentável, que propõe medicação 

para solução das “disfunções sexuais” na velhice seus produtos não são rotulados como as 

poções, provavelmente pelo fato de ter o crivo da ciência, demonstrando claramente uma 

hierarquização e valorização de saberes. 

O mito da “velhice assexuada” consenso na literatura gerontológica das últimas três 

décadas representa uma associação excludente entre idade e sexualidade que é equivocada. 

Atualmente, a gerontologia defende a inclusão da velhice no curso de vida sexual e coloca a 

sexualidade como um dos pilares do “envelhecimento ativo”, com isso reproduz uma 

normatividade heterossexual e sugere uma inversão do que é tido como próprio da 

sexualidade feminina e masculina como uma condição para o “envelhecimento bem-

sucedido” (DEBERT; BRIGEIRO, 2012). O lugar da sexualidade no processo de 

envelhecimento constitui, portanto, um assunto particularmente contaminado por preconceitos 

(VASCONCELLOS et al., 2004). 

De acordo com Sardenberg (2002), as pressões sociais para a manutenção de uma 

aparência jovem também atingem os homens, mas é sobre as mulheres que recaem com maior 

peso, uma vez que as mulheres com aparência envelhecida são muito menos favorecidas no 

mercado afetivo/sexual do que os homens em circunstâncias semelhantes. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Minha proposta com este estudo foi realizar uma pesquisa interdisciplinar, que 

articulasse os Estudos Feministas de Gênero e a Sociologia e Antropologia do 

Envelhecimento com a Psicologia Cultural e Semiótica, acerca dos significados da velhice 

para mulheres idosas de diferentes idades e condições socioeconômicas na cidade de 

Salvador.  

Partindo dos pressupostos que: a experiência é culturalmente dividida e organizada a 

partir do sexo/gênero, da idade/geração, da raça/etnia, da classe social, assim como de outros 

aspectos que delimitam o modo de ser e estar das pessoas no mundo; a experiência das 

pessoas no mundo é mediada por signos, uma vez que a cultura faz parte do sistema 

psicológico das pessoas, cada uma constrói seus próprios significados e reconstrói de modo 

pessoal a realidade cultural na qual estão inseridas; e o processo de envelhecimento e a 

velhice não acontecem de modo igual para todas as pessoas, nem entre mulheres e homens e 

nem entre as próprias mulheres. 

A escolha de articulação teórica entre diferentes perspectivas favoreceu uma 

complementariedade para o entendimento dos aspectos da pesquisa, embora não tenha 

diminuído a dificuldade em operacionalizar uma pesquisa interdisciplinar, principalmente no 

que se refere à maneira de construir a análise dos dados. Adotar a abordagem feminista do 

“ponto de vista” foi uma escolha importante porque assegurou a ideia ao longo do trabalho de 

que esta dissertação aborda um ponto de vista acerca de um momento na trajetória de vida das 

participantes, sem a pretensão de esgotar o tema e sua compreensão. 

Para a construção dos dados desta pesquisa foram escolhidas as entrevistas do tipo 

semiestruturada e narrativa. O questionário sociodemográfico foi elaborado com intuito de 

favorecer o entendimento da situação social de cada participante em diferentes dimensões da 

vida como escolar, laboral, social/econômica, familiar, religiosa/espiritual, saúde, dentre 

outras. Já o temário foi elaborando com o objetivo de compreender os significados de velhice 

das participantes. A tentativa foi de compreender os significados construídos pelas 

participantes a partir da sua situação social, considerando os pressupostos da pesquisa 

supracitados.  

O contexto para tal construção foi onde transcorrem as interações cotidianas das 

participantes, tanto as do SESC como as que foram indicadas. Um exemplo do quanto à 

interação da pesquisadora com as mulheres pesquisadas pode interferir no fenômeno em 
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estudo, como apontado na delimitação do objeto de pesquisa, foi a participante Patrícia 

declarar que se deu conta que estava envelhecendo enquanto construía sua narrativa. Além 

desse momento houve outros em que as participantes se referiam à minha juventude e a esta 

como privilegiada por ter a estética conforme os padrões de beleza ou o quanto esta é 

desprovida de experiência de vida e de conhecimentos que a universidade não pode dar. 

As análises foram estruturadas em cinco sessões, através das quais objetivou-se 

responder o problema da pesquisa e alcançar os objetivos. Em cada análise foram 

privilegiados os aspectos mais reforçados pelas participantes em suas narrativas. Além disso, 

buscou-se enfatizar a heterogeneidade das participantes sem perder de vista o que as aproxima 

em termos do que está posto histórico e culturalmente para as mulheres idosas em nossa 

sociedade. 

Apesar dessa estrutura de análise, reconhece-se que muitos dados que foram 

construídos na interação com as participantes não puderam ser analisados por requererem um 

tempo maior para a maturação teórica em relação a eles, o que inviabilizaria a finalização 

deste trabalho. Vale ressaltar que ao longo da construção das análises aqui apresentadas tomei 

o cuidado para me ater aos relatos das participantes e ao modo como elas foram construindo 

suas narrativas para que o sentido geral de cada narrativa fosse preservado ao longo de todas 

as análises. Quanto aos objetivos, geral e os específicos, acredita-se que foram alcançados, 

embora não foram esgotadas todas as possibilidades de análise dos dados. 

O envelhecimento e a velhice são fenômenos biopsicossociais caracterizados por 

serem: categorias culturalmente construídas que se referem a processos biológicos 

compreendidos como universais; questões que passaram a ser vistas como problemas sociais 

nas sociedades ocidentais contemporâneas; e temas em torno dos quais se institucionaliza um 

discurso científico e especializado (DEBERT, 2006). Para compreender o curso de vida é 

preciso atentar-se que: a vida é um processo que implica focar no tempo de vida vivido pelas 

pessoas e no modo como esse tempo é organizado social e culturalmente; não há um processo 

único de vida que seja para todas as pessoas; e analisar pessoas de diferentes contextos requer 

uma abordagem interdisciplinar (FEATHERSTONE, 1994). 

Na perspectiva da psicologia cultural semiótica a cultura tem um papel constitutivo 

dos seres humanos, segundo Madureira e Branco (2008) nessa perspectiva a cultura não é uma 

entidade externa à pessoa que determina seu pensamento e ação individual e não é estática e 

nem determina de maneira linear o desenvolvimento individual, ou seja, nessa perspectiva 

indivíduo e contexto cultural estão associados de maneira dinâmica, pois a cultura é 
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considerada como fazendo parte do sistema psicológico das pessoas. Para Bruner (1997) essa 

perspectiva da psicologia não está preocupada com os comportamentos, mas com as ações das 

pessoas situadas em um cenário cultural e nos estados intencionais mutuamente interagentes 

dos participantes.  

As pessoas são construtoras de significados e desse modo reconstroem de uma 

maneira pessoal a realidade cultural em que vivem (VALSINER, 2012). O objeto desta 

pesquisa – significados de velhice para mulheres idosas – foi analisado partindo desse 

pressuposto básico da psicologia cultural semiótica. Nessa perspectiva teórica conforme 

Madureira e Branco (2008) estudar os processos de co-construção de significados, crenças e 

valores é uma estratégia teórica e metodológica importante para dar sentido à relação entre 

desenvolvimento individual e contextos socioculturais, o que não significa uma iniciativa 

fácil, porque “À medida que a nossa compreensão sobre os fenômenos que enfocamos se 

torna mais complexa, tornam-se complexos também os desafios metodológicos e teóricos a 

serem enfrentados” (p. 105-106).  

Essa complexidade e desafios em estudar o envelhecimento e a velhice de modo 

interdisciplinar, quanto aos significados que as mulheres constroem acerca da velhice, ficou 

evidente ao longo desta pesquisa, principalmente pelo reconhecimento do perigo de fazer 

generalizações sobre os fenômenos em questão, a responsabilidade foi maior em estabelecer 

estratégias de análise que dessem conta da articulação entre os aspectos biopsicossociais. 

Confesso que o resultado desse esforço de articulação, aqui apresentado, representa mais uma 

tentativa do que efetivamente uma realização. 

A compreensão ao longo deste estudo foi a de que a múltipla pertinência – ao 

sexo/gênero, à idade/geração, à etnia/raça e à classe social – é perpassada de significações 

coletivas que são internalizadas ao longo da vida das pessoas. Uma vez fazendo parte do 

sistema psicológico das pessoas, essas mensagens culturais vão sendo reconstruídas de modo 

pessoal, o que faz com que cada pessoa pense, sinta e aja de acordo com seu sistema de 

significação pessoal, que pode ser ou não diferente ou semelhante à significação coletiva.  

Dessa forma, espero que tenha ficado explícito que tentei fazer uma diferenciação 

dentro daquilo que aparentemente é socialmente colocado como homogêneo, pois a velhice 

homogeneiza as pessoas socialmente no conceito dos outros, mas ao mesmo tempo as pessoas 

são constituídas por facetas identitárias e construtoras de significações acerca de ser e estar no 

mundo que determinam modos diferenciais de viver essa velhice que tentam homogeneizar.  
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As mulheres idosas demonstraram que há uma diversidade de modos de viver a 

velhice, indicando que a heterogeneidade no curso de vida é um fator importante e que deve 

ser considerado, principalmente diante dessa tentativa de homogeneização e de invisibilização 

da vivência das mulheres, que constituem a maior parte das pessoas idosas neste país. As 

mulheres apontaram ainda a continuidade/inclusão de formas de opressão sobre as mulheres, 

como padrões de beleza e juventude, a sua realização a partir da vida doméstica, de ter 

filhos(as), o apelo que sofrem constantemente para adotarem os modelos de envelhecimento 

ativo e bem-sucedido, dentre outras questões. 

Os achados desta pesquisa sugerem que os significados de velhice não são construídos 

a partir do momento em que a pessoa completa 60 anos, idade legalmente reconhecida, no 

Brasil, como marco inicial da velhice; os significados de velhice para essas mulheres idosas 

parecem fazer parte de uma significação construída desde a infância, para a maioria delas, a 

partir da convivência com pessoas idosas como, por exemplo, suas avós. Essa questão da 

convivência com avós ou com outras pessoas idosas foi algo interessante que foi chamando 

atenção ao longo da pesquisa de campo; claro que minha própria identificação com minha 

avó, conduziu minha percepção para essa questão, contudo, isso não excluiu o fato de ser um 

aspecto destacado por algumas participantes da pesquisa. 

A convivência com pessoas idosas pareceu indicar para algumas participantes uma 

perspectiva de futuro, que arrisco inferir que pôde em alguma medida facilitar ou dificultar a 

aceitação da velhice e o modo como vivenciam a velhice atualmente. De acordo com Bosi 

(2004) a criança não recebe apenas dados da história escrita, elas recebem também dados da 

história sobrevivida das pessoas de mais idade que tomaram parte na sua socialização, sem a 

qual as crianças teriam apenas uma competência abstrata para lidar com os dados do passado 

e não a memória.  

Segundo a autora, graças às memórias das pessoas mais velhas é que o passado nos é 

familiar, que temos a possibilidade de reviver histórias e tradições perdidas, reviver das 

pessoas que partiram, mas que continuam participando das conversas e esperanças, de tornar 

presentes na família pessoas que se ausentaram, mas de que resta algo em nós. Para ela existe 

uma vontade de revivescência que arranca do que passou seu caráter transitório e faz com que 

esse passado entre de modo constitutivo no presente (Bosi, 2004). 

Diante do exposto, é preciso considerar que a convivência intergeracional 

costumeiramente é vista como benéfica para as pessoas idosas, porque estas são representadas 

no imaginário social como solitárias e carentes de atenção afetiva, contudo fica explícito, a 
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partir do que Bosi (2004) ressaltou e do que os dados desta pesquisa apontaram, as crianças 

precisam e os adolescentes podem se beneficiar dessa convivência com as(os) mais 

velhas(os), não apenas porque estas(es) tornam o passado familiar e o presentifica 

favorecendo a construção da memória, mas porque indicam uma perspectiva de futuro da 

possibilidade de uma vida longeva e fornecem elementos para a construção de uma 

significação pessoal da velhice. 

A importância da convivência intergeracional para a construção da significação de 

velhice das participantes não pareceu se restringir às experiências passadas, se estende a 

própria convivência atual com outras pessoas idosas – de contexto social, de sexo, de idade – 

diferentes ou semelhantes, como pôde ser visto ao longo da apresentação de cada participante. 

Os resultados acerca dos significados de velhice indicaram também que o processo de 

tornarem-se velhas e a construção da percepção de que são velhas, não perece depender do 

fato das participantes terem chegado aos 60 ou mais de idade, as participantes demonstraram, 

através de suas narrativas, que tornarem-se velhas ocorre de modo diferente para cada uma a 

depender da sua história de vida, da sua situação social e econômica, da sua significação de 

velhice construída ao longo da vida. 

Em relação à vivência social do envelhecimento e da velhice foi possível perceber 

algumas expectativas sociais na trajetória de vida das participantes que parecem mediar a 

significação acerca da velhice. Dentre essas expectativas pode-se destacar a “chegada” na 

velhice que é indicado pelos outros, o corpo, a percepção segmentada da velhice, o convite ao 

envelhecimento bem sucedido e a invisibilização/manipulação dos registros do tempo no 

corpo, os problemas com a saúde e a velhice naturalizada como adoecimento, o desejo de no 

futuro manterem-se ativas e o medo de ficarem dependentes, o papel da fé no processo de 

significação, a questão da morte, o preconceito de idade, a questão da viúvez, a liberdade 

experienciada na velhice, o papel dos centros de convivência e a resistência aos padrões de 

beleza da cultura e o auxílio financeiro ou de cuidados aos filhos e aos netos. 

Evidente que “O discurso constrói imagens que registram com expressividade a 

experiência humana da percepção do envelhecimento a partir das mudanças que ele traz para 

o corpo e sua capacidade de agir e interagir” (DELGADO, 2010, p. 201). Para Featherstone 

(1994) “a construção das identidades depende da construção das imagens do corpo” (p. 50). 

De acordo com Britto da Motta (2002b) a fixação da identidade de velho é algo difícil, porque 

é indesejada e ambígua: se refere ao corpo que é percebido como desgastado e ao mesmo 

tempo se refere à mente percebida como jovem. Para a autora é uma ambiguidade difícil de 
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equilibrar uma vez que a pessoa idosa pensa a si própria na velhice através de um duplo 

exercício: 1) se define 2) em contraste com o outro que pode ser também o seu eu “outro” 

jovem. 

Ancorado na compreensão de que é necessária uma postura interdisciplinar no estudo 

do desenvolvimento e envelhecimento humano, uma vez que através dessa, de acordo com 

Aspesi, Dessen e Chagas (2008), busca-se uma coerência com a complexidade que é própria 

de fenômenos como esses que requerem uma mudança de paradigma “que abarque a ética 

argumentativa, a humanização e a integração do conhecimento, na tolerância ao erro e na 

consciência de que há o risco de ilusão próprio da ciência” (p. 30). 

É necessário avançar na Psicologia do Desenvolvimento para além da compreensão de 

qual a porcentagem de influência do biológico ou do social no desenvolvimento humano. De 

acordo com Madureira e Branco (2008) é preciso compreender a relação complexa entre 

biologia e cultura e o papel da subjetividade nisso. “Em última instância, torna-se necessário o 

aperfeiçoamento de nossa compreensão sobre a complexa relação entre biologia e cultura e, 

desta forma, transcender as discussões pouco produtivas sobre as “percentagens” de 

influência da genética e do ambiente em relação aos diversos aspectos do desenvolvimento 

humano” (MADUREIRA; BRANCO, 2008, p. 94). 

Os estudos da sociologia e antropologia do envelhecimento em uma perspectiva 

feminista contribuíram e podem contribuir com a Psicologia do Desenvolvimento nesse 

sentido de superar e transcender essa questão. Além disso, nos estudos feministas é necessário 

retirar as mulheres desse lugar de “personagem em suspensão”, visibilizado por Britto da 

Motta (2011a), para a consideração da importância analítica da condição etária das mulheres, 

em sua interseccionalidade com outras categorias determinantes como gênero, raça e classe 

social. 

Em relação às limitações do estudo quanto ao delineamento metodológico, destaco os 

critérios de seleção das participantes. Não ter delimitado melhor as participantes a partir de 

um critério que não apenas a classe social e idade ocasionou um volume de dados que não foi 

possível serem analisados em sua totalidade, além disso, dificultou a análise dos dados de 

modo que fosse desenvolvida uma articulação entre a situação social e a construção de 

significados de velhice de maneira efetiva. Talvez se tivesse sido escolhida apenas uma faixa 

etária e um número menor de mulheres, poderia ter facilitado a obtenção de um maior nível de 

aprofundamento e refinamento das análises de acordo com os propósitos da pesquisa e o 

tempo disponível para sua realização. 
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Contudo, durante o processo decisório da pesquisa foram encontradas dificuldades em 

estabelecer um critério de delimitação das participantes para além da idade e renda. Por outro 

lado, a alternativa foi apostar na exploração da questão do estudo com o objetivo de tentar 

identificar no próprio campo de pesquisa a melhor maneira de delimitar esse universo de 

participantes. Dada a complexidade em pesquisar o envelhecimento e a velhice, aqui já 

discutida, uma possibilidade para estudos futuros é uma observação prévia, à construção dos 

dados, do contexto de realização da pesquisa. 

No que se refere às limitações em relação à construção da análise dos dados, devido ao 

contingente de dados e o tempo para conclusão do presente trabalho, não foi possível 

desenvolver uma análise específica que contemplasse os aspectos referentes à história de vida 

e a rotina diária das participantes. Além disso, foi muito difícil construir uma análise mais 

geral das participantes sem certa homogeneização, porque considerar os aspectos que 

heterogeneizam acaba sendo mais fácil no caso a caso, de modo que é preciso investir na 

criação de modelos de análise voltados para essa articulação entre semelhanças e diferenças 

no nível coletivo e não apenas individual. Embora, esteja evidente que essa dificuldade se deu 

pelo número elevado de participantes no pouco tempo disponível para uma pesquisa que visou 

realizar entrevistas e análises em profundidade.  

Ao longo desta pesquisa emergiram algumas questões que não puderam ser 

respondidas e que ficam como indicação para estudos futuros: pensando numa perspectiva de 

gênero, como os homens significam a velhice? O processo de significação da velhice para os 

homens se dá da mesma forma que para as mulheres? Como se dá o processo de transição 

para a velhice em homens e mulheres? Esse processo de transição se diferencia a partir do 

gênero?  

Assim os achados da pesquisa sugerem estudos futuros que sejam dedicados à 

compreensão da transição para velhice, da construção da noção de ser velha por parte de 

pessoas idosas, do papel da convivência passada com avós ou com outras pessoas idosas e da 

convivência presente com idosas(os), da mesma idade ou não, na construção da significação 

de velhice. Outra possibilidade de estudos futuros se refere às questões do sentido da vida, da 

sexualidade, da religiosidade/espiritualidade e da fé no processo de envelhecimento e na 

velhice. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento informado 

 

 

 

 

 
 

 

Projeto de pesquisa “Tornar-se “Velha”: Significados de velhice para mulheres 

idosas na cidade de Salvador/Bahia”. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Pelo presente documento, declaro saber que a pesquisa acima nomeada tem por 

objetivo compreender as narrativas de mulheres acerca do seu envelhecimento. Será 

conduzida pela Mestranda Julianin Araujo Santos e realizada por meio de entrevistas 

individuais que serão audiogravadas. 

 Estou informada de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos 

adotados durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou mesmo 

recusar-me a continuar participando desta investigação. 

 Os dados obtidos serão utilizados estritamente para os propósitos da pesquisa, sendo 

que as participantes não terão associados seus nomes a suas declarações. 

 Meu consentimento para participar desta pesquisa está fundamentado na garantia de 

que as informações apresentadas serão respeitadas, assentando-se nas seguintes restrições: 
a) Não serei obrigada a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposta e capaz;  

b) Não participarei de qualquer atividade que possa vir a me trazer qualquer prejuízo; 

c) O meu nome, e o dos demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 

d) Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 

e) Posso, a qualquer momento, solicitar à pesquisadora que os meus dados sejam excluídos 

da pesquisa.  

Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins 

a que se destina, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na pesquisa 

científica, desde que sejam respeitadas as restrições acima relatadas. 

 As dúvidas poderão ser respondidas pela Mestranda Julianin Araujo Santos 

pessoalmente, pelo telefone (71) XXXX-XXXX ou pelo e-mail 

julianinaraujo@yahoo.com.br. 

 Pelo presente termo, declaro que fui informada, de forma clara e detalhada, dos 

objetivos e da justificativa da presente pesquisa. 

 
NOME: ___________________________________________________________________________ 

ASSINATURA: ____________________________________________________________________ 

Salvador, ______ de __________________ de 2014. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS INTERDISCIPLINARES 

SOBRE MULHERES, GÊNERO E FEMINISMO 

LINHA DE PESQUISA: GÊNERO, ALTERIDADE(S) E DESIGUALDADES 

Estrada de São Lázaro, 197, Federação, CEP: 40.210-630, Salvador/Bahia  
Contato: (71) 3283-6447 ou ppgneim@ufba.br 
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APÊNDICE B – Questionário sociodemográfico 

TEMA DETALHAMENTO, QUESTÕES 
OBJETIVOS 

RELACIONADOS47 

Características 
01. Idade 

02. Cor 
1 

Origem 

03. Naturalidade 

04. Em qual cidade vive atualmente?  

a) Qual bairro? 

1 

 

Formação 

acadêmica e Vida 

profissional 

 

05. Escolaridade? 

 

06. Situação laboral? 

a) Profissão? 

b) Trabalha atualmente? (  ) Sim (  ) Não  

I) Caso sim, em que trabalha/ou trabalhou? Como trabalha? 

II) Caso não, 

(  ) Nunca trabalhei 

(  ) Estou aposentada. Há quanto tempo? 

(  ) Sou pensionista. Há quanto tempo? 

(  ) Tenho benefício continuado. Há quanto tempo? 

(  ) Bolsa Família. Há quanto tempo? 

(  ) Outra. Qual? Há quanto tempo? 

1 

Condições 

socioeconômicas 

07. Situação de moradia? 

(  ) sozinha 

(  ) com família 

(  ) no asilo 

(  ) com parentes 

a) Quantos?  

b) Quem são? (identificar/ idade) 

(  ) outros 

a) Quantos?  

b) Quem são? (identificar/ idade) 

 

08. Condições de moradia (quem é a(o) proprietária(o) da 

casa que mora): 

(  ) própria 

(  ) alugada, caso sim, quanto? 

(  ) de parentes, qual? 

 

09. Renda mensal individual em salários? Origem da renda 

(pensão, aposentadoria, doação das(os) filhas(os) etc)? 

a) Caso mora com a família. Qual a renda mensal da família 

em salários? 

 

10. Alguém mais contribui com o pagamento das despesas 

da casa? (  ) Sim (  ) Não  

a) Quem? 

1 

                                                           
47 Os objetivos podem ser identificados pelo número na sessão “Delimitação do problema de pesquisa”. 
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Vida familiar 

11. Estado civil: 

(  ) solteira 

(  ) casada 

(  ) viúva 

(  ) separada 

(  ) outro. Qual? 

 

12.Você tem filhas(os)? (  ) Sim (  ) Não 

a) Quantas(os)? 

b) Sexo e Idade? 

 

13. Você tem netas(os)? (  ) Sim (  ) Não 

a) Quantas(os)? 

b) Sexo e Idade? 

 

14. Você tem bisnetas(os)? (  ) Sim (  ) Não 

a) Quantas(os)? 

b) Sexo e Idade? 

 

15. Tem alguém que dependa (financeiramente ou em 

cuidados/afetiva) de você? (  ) Sim (  ) Não 

a) Caso sim, quem? 

1 

Em que medida 

gerencia a própria 

vida e de toma 

suas próprias 

decisões.  

16. Quem faz as tarefas domésticas? 

a) Você desempenha alguma tarefa doméstica?  

(  ) Sim (  ) Não 

b) Quais? 

 

17. Quem chefia a sua família? 

18. Quem administra o orçamento mensal? 

1 

Em que medida: 

1) realiza suas 

atividades 

cotidianas sem 

auxílio. 

2) suas atividades 

referem-se ao 

âmbito doméstico 

ou social. 

19. Recebe ajuda de alguém (financeiramente ou em 

cuidados/afetiva)? (  ) Sim (  ) Não  

a) Caso sim, de quem? 

1 

20. Descreva como é um dia de sua rotina? 1 

Suporte religioso/ 

espiritual 

21. Tem alguma religião? (  ) Sim (  ) Não  

a) Qual? 
1 

Percepção de 

saúde 

22. Como você vê a sua saúde hoje? Toma remédios todos 

os dias? Para quê? 
1 

Assistência à 

saúde 

23. Tem plano de saúde? (  ) Sim (  ) Não  

a) Caso sim, qual? 
1 

  



259 
 

 
 

APÊNDICE C – Temário de entrevista 

Vou conversar (ouvir você), de forma bastante livre, sobre como você se vê nesse momento 

de sua vida. Por favor, fique à vontade para falar sobre o que for importante para você. 

TEMA DETALHAMENTO, POSSÍVEIS QUESTÕES: 
OBJETIVOS 

RELACIONADOS 

Imagem atual de 

si 

Questão disparadora: 1 – Como você se vê hoje? 

- Como se define hoje? 
1, 2, 3 e 4 

Processo de 

envelhecimento 

(noção de ser 

velha e tornar-se 

velha) 

2 – Quando percebeu que estava envelhecendo? 

- Em que etapa da vida você se considera hoje? 

- Você se imaginava nessa etapa da vida? Como se imaginava? 

Está sendo como se imaginava?  

- Como está sendo chegar nesta etapa/idade? 

- Como as pessoas estão tratando você nesta etapa da vida? 

- Tem alguma semelhança/diferença das outras etapas da vida 

que você já viveu? 

- O que significa para você está nesta etapa da vida? 

  

3 – Como está sendo para você envelhecer? 

- O que significa para você estar envelhecendo? 

1, 2, 3 e 4 

Velhice 

 

4 – O que é a velhice para você (ou Qual o significado de 

velhice pra você)? 

- Como você vê uma pessoa idosa hoje? (Quais as 

características)? 

- Como você define uma pessoa idosa? 

1, 2, 3 e 4 

Convivência 

anterior com 

pessoas idosas 

5 – Conviveu com idosos quando criança ou adolescente? 

- Como eram suas avós? Eram parecidas ou diferentes das 

outras avós que você conheceu?  

- No caso de não ter conhecido seus avós, conheceu ou 

conviveu com outros idosos? Quais? 

- Quando você era criança ou adolescente, como as pessoas 

tratavam os idosos? 

- Para você, a maneira que as pessoas veem/tratam uma pessoa 

idosa hoje é diferente do tempo de seus avós? 

1, 2, 3 e 4 

Velhice e gênero 6 – Como você caracteriza (define/diferencia) o 

envelhecimento feminino em comparação ao masculino? 4 

Velhice e 

sociedade 

7 – Como acha que a sociedade está tratando a velhice e os 

idosos? 3 

Imagem futura 

de si 

8 – Como se imagina daqui a alguns anos? Como imagina sua 

vida nos próximos anos? 
1, 2, 3 e 4 

 

Você gostaria de acrescentar alguma informação ou fazer algum comentário? 

Obrigada pela sua colaboração! 

 

 


