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O campo de investigação sobre o envelhecimento apresenta uma tendência
predominante em sua abordagem, que o coloca em estreita relação com os processos de
doença e a morte. Essa tendência teórica e metodológica, por ter predominância em
relação às outras, dificulta a análise do envelhecimento de maneiras diferenciadas, que
também possam favorecer sua associação com a saúde e a qualidade de vida.

A concepção de um curso de vida no qual a velhice é vivenciada apenas como
perdas e limitações compromete o entendimento de outros cursos de vida, nos quais a
velhice pode ser vivenciada de formas distintas. Podemos pensar em até que ponto a
ênfase exclusiva nas perdas e limitações que a velhice pode proporcionar não é um
exemplo de colonização do curso de vida (Featherstone, 1992). Nesse caso, um único
curso de vida é configurado e imposto às outras pessoas que, apesar de terem a mesma
idade cronológica, pertencem a diferentes grupos sociais.

Estudar o processo de envelhecimento na perspectiva de diferentes cursos de
vida nos permite ampliar esse referencial de análise, tanto para os problemas existentes
na área do envelhecimento como também para a delimitação e análise de novos proble-
mas de investigação. Uma dessas possibilidades parece ser a inclusão de novas histó-
rias de vida (Meihy, 1996) e depoimentos pessoais (Queiroz, 1988), entre outras formas
de apreender a maneira pela qual as pessoas vivem o seu próprio envelhecimento em
diferentes contextos sociais, culturais e históricos.

A contribuição que diferentes histórias de vida podem apresentar está pautada
no pressuposto de que o envelhecimento é uma experiência diversificada e sujeita às
influências de diferentes contextos sociais, históricos e culturais. Dessa forma, podem
ser consideradas como um recurso metodológico importante, porque permitem apreen-
der tanto a forma pela qual diferentes pessoas e grupos sociais envelhecem como a
forma pela qual estes relatam suas experiências de vida. Nesta perspectiva, história de
vida está sendo utilizada como sinônimo do conjunto de recursos metodológicos que
tem a finalidade de apreender e registrar as experiências das pessoas durante o curso de
suas vidas. Essas experiências podem ser caracterizadas por meio de eventos e outros
episódios que singularizam a existência tanto das pessoas quanto de determinados
grupos sociais.
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Para discutir como as histórias de vida contribuem para o estudo do envelhecimen-
to, apresentamos histórias de mulheres nascidas entre os anos de 1922 e 1936, nas quais
caracterizamos os eventos relacionados às formas pelas quais elas compreendem e vivenciam
o seu próprio envelhecimento. Nosso objetivo é analisar como essas histórias favorecem a
articulação de novos problemas de investigação para o campo do envelhecimento.

HISTÓRIAS DE VIDA

Mattos (1990) indica que nem sempre as expectativas dos especialistas em envelhe-
cimento correspondem às demandas dos idosos ou ao próprio entendimento destes em
relação ao seu processo de envelhecimento. Primeiro, porque os idosos têm uma represen-
tação muito mais positiva sobre sua condição do que a de alguns especialistas em enve-
lhecimento. Segundo, porque existem diferenças significativas na forma como os idosos
relatam suas experiências de vida, associadas às diferenças entre classes sociais, valores
e tradição cultural. Os estudos desses autores sugerem a importância de se conhecer as
necessidades e as experiências de vida dos idosos com base em seus próprios relatos, para
verificar quais são os pontos de divergência ou convergência entre o discurso dos idosos,
sujeitos, e o dos especialistas, autores da descrição do processo de envelhecimento.

Para Featherstone (1992), a análise do envelhecimento na perspectiva daqueles
que envelhecem tanto atribui qualidade e especificidade aos dados levantados como
pode contribuir para a diminuição do preconceito existente em relação àqueles que já
ultrapassaram a marca dos 65 anos (Lorenzetto, 1998). Os depoimentos dos idosos
sobre suas necessidades e experiências de vida favorecem a articulação de uma cultura
sobre a velhice que, ao apresentar a diversidade e a complexidade dos cursos de vida
daqueles que compõem este grupo social, pode ampliar este campo de conhecimento
abrangendo novos problemas de investigação.

Öberg e Ruth (1995) consideram que a forma pela qual uma vida é vivida irá se
refletir nos significados atribuídos à velhice, assim como as histórias de vida podem
contribuir para o entendimento tanto de uma velhice bem-sucedida quanto de uma
velhice problemática, com todas as suas disfunções. Para esses autores, as histórias de
vida têm um significado especial para a gerontologia, porque tornam visíveis diferentes
maneiras de viver, que atualmente nós conhecemos pouco, mas que num futuro próxi-
mo serão importantes para se entender outras histórias de vida, à medida que outras
coortes alcançarem a velhice.

A história de vida nos oferece uma visão geral sobre a vida de uma determinada
pessoa ou grupo de pessoas, que estão numa certa situação social, cultural e histórica.
São construções da identidade, nas quais as pessoas nos contam quem elas são e como
têm vivido as suas vidas (Rubinstein, 1988), sendo o self visto como o narrador, aquele
que articula os diferentes eventos da vida numa história coerente (Polkinghorne, 1991).

Esses autores consideram a história de vida como uma construção, porque as
pessoas não são simples depositárias de suas experiências, mas reconstroem as vidas
quando nos contam suas histórias. Dessa forma, o passado não será lembrado como
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aconteceu, porque nossa recordação sobre os eventos sempre irá depender dos even-
tos subseqüentes, vistos do presente (Öberg & Ruth, 1995).

Segundo Lalive d’Epinay (1995), a maneira pela qual uma pessoa vive a sua vida é
organizada com base em imagens e representações. No caso dos idosos, por exemplo, as
representações que têm sobre o envelhecimento, a vivência de diferentes idades, as
diferenças entre velho e jovem, morte, entre outras. Para o autor, a vivência das condições
de vida de uma pessoa é sempre uma experiência subjetiva, porque é organizada segundo
crenças, valores, representações e conceitos, que poderiam ser resumidos numa única
palavra, ou seja, cultura. A história de vida apresenta, junto com a realidade objetiva, as
concepções, valores e crenças do narrador. Portanto, a narrativa de idosos é influenciada
pelo conceito que eles têm sobre si mesmos, sobre o envelhecimento e a velhice.

Lalive d’Epinay (1995) observa ainda que não existe um único conceito sobre os
idosos, mas diferentes conceitos e imagens que estão relacionados a uma diversidade
tanto cultural como individual. Uma mesma pessoa, durante a apresentação de sua
história de vida, pode utilizar diferentes noções sobre o que é ser uma pessoa idosa ao
se referir a si mesma. Assim, a história de vida é um exemplo de discurso peculiar, que
apresenta uma variedade de formas pelas quais as partes do texto se unem para formar
o conjunto da história e apresentam um discurso com um considerável significado
cultural (Alasuutari, 1995).

Para Denzin (1970), a história de vida apresenta as experiências e as definições
vividas por uma pessoa, grupo ou organização, indicando como esta pessoa, grupo ou
organização interpreta a sua experiência. Podemos, portanto, inferir a diversidade de
experiências existentes, se analisarmos essa definição de Denzin diante da variedade
das definições sobre os idosos apontada por Lalive d’Epinay (1995).

Alasuutari (1995) indica que as informações que compõem a história de vida
podem ser analisadas de diferentes maneiras e para finalidades distintas, sendo possí-
vel analisar apenas uma determinada parte da história ou um de seus temas. Minayo
(1994) cita Denzin (1970) ao lembrar que as histórias de vida podem ser construídas
tanto sobre todo o conjunto das experiências vividas por uma pessoa como também
enfatizando um conjunto determinado de experiências.

 MULHERES E SUAS HISTÓRIAS

As histórias de vida desta pesquisa foram construídas com base no próprio
depoimento de mulheres sobre as suas experiências de vida, no período de tempo
compreendido entre os 20 anos e a idade que tinham na época em que foram entrevista-
das, ou seja, entre 62 e 77 anos. Apesar das diferenças etárias, devemos lembrar que a
idade cronológica por si só não é suficiente para explicar o envelhecimento, assim como
é difícil precisar quando uma pessoa começa a envelhecer ou se torna um adulto. Dessa
forma, enfatizamos os eventos e experiências da vida adulta dessas mulheres, que
estavam relacionados com as formas pelas quais elas vivem o envelhecimento, sendo
que estas podem ou não ter alguma correlação com a idade cronológica.
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Os depoimentos de vida foram obtidos por meio de entrevista aberta com
enfoque em nosso interesse temático. As entrevistas foram realizadas individualmen-
te, durante as quais as mulheres foram convidadas a relatar suas histórias. Antes de
cada entrevista, foram explicados os objetivos do trabalho, a forma pela qual os
dados seriam tratados e o nosso compromisso com a manutenção do anonimato
desses depoimentos de vida.

As mulheres que participaram desta pesquisa são socialmente ativas e repre-
sentam um período etário no qual a diversidade de vivências permite caracterizá-las
como uma categoria boa para fazer pensar em questões biopsicossociais. Entrevista-
mos 13 mulheres com idades distribuídas da seguinte forma: 62 anos (1 mulher), 64 anos
(2 mulheres), 65 anos (3 mulheres), 68 anos (1 mulher), 70 anos (2 mulheres), 71 anos
(1 mulher), 72 anos (2 mulheres) e 77 anos (1 mulher). Quanto ao estado civil, encontra-
mos sete viúvas, uma casada, três solteiras e duas separadas.

Partimos do conceito de mulheres socialmente ativas, que pressupõe algum
grau de participação na comunidade, e procuramos encontrá-las em grupos destinados
à terceira idade. Dois grupos, em especial, nos chamaram a atenção: um localizado na
periferia e outro na região dos Jardins, em São Paulo. Consideramos que esses grupos
nos permitiriam verificar diferenças socioculturais entre os depoimentos de mulheres
de classes populares e altas. Entrevistamos também outras mulheres que não partici-
pam de nenhuma atividade comunitária, para evitar possíveis vieses quanto à influên-
cia do grupo em sua compreensão e vivência do processo de envelhecimento. Encon-
tramos essas mulheres por meio da indicação de amigos e/ou conhecidos.

O número de mulheres entrevistadas foi determinado em função do critério de
“saturação ou de reincidência de informações” (Minayo, 1994:102), ou seja, à medida
que os dados das entrevistas permitiram delimitar a relação entre os objetivos e o
quadro empírico, decidimos interromper o processo de coleta de dados.

Nos depoimentos, consideramos como evento todos os acontecimentos previ-
síveis e imprevisíveis que pudessem estar relacionados com as formas pelas quais a
vida dessas mulheres se desenrolaram, como, por exemplo, casamento, divórcio, viu-
vez, filhos, entre outros. Consideramos também os acontecimentos que os antecederam
e os que lhes foram subseqüentes.

Para a análise dos depoimentos, realizamos uma leitura flutuante, a fim de conhe-
cer exaustivamente as vidas que nos foram relatadas. Verificamos se as informações
obtidas eram suficientes para atingir os objetivos da pesquisa, como também os temas
que emergiram desses depoimentos e aqueles que estavam relacionados ao processo
de envelhecimento e à idade adulta.

DIFERENTES MANEIRAS DE ENVELHECER

As mulheres que participaram desta pesquisa nasceram num período de intensi-
ficação dos processos de urbanização e industrialização da sociedade brasileira. Cam-
pos (1998) aborda as raras possibilidades oferecidas às mulheres daquela época, em
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que o casamento era de vital importância para as suas vidas, porque eram  consideradas
fundamentalmente como ‘mães’ e ‘esposas’.

De acordo com essa autora, apesar de o voto feminino ter sido garantido em
1932, o casamento ainda continuou a ser quase que a única opção de vida para as
mulheres da classe alta, como possibilidade de sustento, proteção e reconhecimento
social; a outra possibilidade era entrar para uma congregação religiosa. No entanto,
as mulheres de classe social mais baixa, em função da adversidade de suas vidas,
eram mais preparadas para desenvolver atividades que pudessem garantir o seu sus-
tento e, muitas vezes, também o de suas famílias (Campos, 1998).

Com exceção de Lúcia, que nasceu na cidade de São Paulo, as outras mulheres
desta pesquisa nasceram em diferentes estados brasileiros ou no interior do estado
de São Paulo. A mudança para a capital paulista, na maioria dos casos, foi opção de
suas famílias, com a finalidade de obter melhores condições de trabalho e  também
como uma oportunidade para morar junto com os familiares que já estavam morando
na capital. Com exceção das mulheres solteiras e de Carmen e Márcia, que se casaram
com 34 e 50 anos, respectivamente, a maioria das outras mulheres se casou em torno
dos 20 anos de idade. Em seus depoimentos, observamos que o papel da família, ou
de pessoas mais velhas que assumiram a responsabilidade por suas vidas, foi de
extrema importância como agenciador de seus casamentos, bem como para a sua
introdução no mundo do trabalho.

Com exceção de Lúcia, que só começou a trabalhar depois da separação conju-
gal, todas as outras iniciaram as atividades antes do casamento, ou para ajudar as
famílias, em vários casos, ou para ajudar a pagar os estudos, como no caso de Car-
men. Essas mulheres continuaram a trabalhar depois do casamento a fim de ajudar a
manter as suas próprias famílias. O trabalho influenciou fortemente a trajetória de
suas vidas, o que pode ser observado em muitos depoimentos. Suas vidas são con-
tadas com expressões como, por exemplo, “uma vida de muito trabalho”, “vida
sacrificada”, “fui escrava do trabalho”, “eu sempre trabalhei”, entre outras. No entanto,
poucas, como Ana, Nair, Carmen e Lúcia, indicaram alguma satisfação com o trabalho,
porque conseguiram desenvolver suas carreiras profissionais ou porque trabalharam
no que gostavam de fazer.

Esses resultados coincidem com estudos similares (Campos, 1998), que indicam
que o trabalho na vida das mulheres das camadas populares está associado à necessi-
dade de ajudar as famílias quando ainda são solteiras, em função da ausência e/ou
morte do pai, seguida da necessidade de contribuir com o orçamento de suas próprias
famílias depois de casadas. O trabalho dessas mulheres foi realizado simultaneamente
ao cumprimento das atribuições de mãe e esposa, fato apontado nos depoimentos
como uma sobrecarga de atividades.

À semelhança do que aponta o estudo de Campos (1998), a maioria das mulheres
que entrevistamos pertence a classe sociais ‘mais baixas’ ou ‘populares’, com exceção
de Lúcia, Carmen e Nair, que pertencem a classes sociais ‘mais altas’. Em termos de
educação formal, Lúcia, Ana, Nair e Carmen são as mulheres com  maior número de anos
de estudo. Nair e Carmen freqüentaram universidade, enquanto as mulheres da classe
baixa apenas conseguem assinar o seu próprio nome. Esse fato está associado à con-
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cepção, vigente naquela época, de que as mulheres não precisavam estudar porque sua
função principal era cuidar da casa, dos filhos e da família. Conseqüentemente, as
atividades de trabalho que desenvolveram foram de baixa remuneração e não apresen-
taram nenhuma possibilidade para desenvolver uma carreira profissional ou uma iden-
tidade profissional.

Em muitos depoimentos, as mulheres consideraram a família como um obstáculo
tanto para o prosseguimento dos estudos quanto para a entrada em um convento, o
que acarretou a sua exclusão dos processos de educação formal, bem como dificultou
o acesso ao mercado de trabalho formal e, conseqüentemente, a melhores oportunida-
des de trabalho (Campos, 1998).

As mulheres casadas que entrevistamos iniciaram os depoimentos a partir de
seus casamentos e do nascimento do primeiro filho. Carmen, no entanto, apesar de
casada, começa a sua história a partir da sua fase de estudos, da universidade e do
trabalho. Por sua vez, as solteiras iniciaram os relatos a partir de sua convivência com as
famílias de origem. Esses resultados coincidem com outros estudos (Haldemann, 1995)
que indicam que as mulheres dessa coorte começam os seus depoimentos falando dos
elementos constitutivos da sua identidade como mulheres adultas de seu grupo de
referência e de sua época, ressaltando o casamento, a constituição de suas próprias
famílias e o nascimento dos filhos.

Para as que permaneceram solteiras, os depoimentos também confirmam os va-
lores morais de seus grupos de referência, dando ênfase à virgindade como valor máxi-
mo da época para mulheres não casadas, dizendo que mantêm as suas vidas ‘imaculadas’,
ou seja, sem atividade sexual alguma. Apenas uma das mulheres solteiras de classe alta
disse que mantém atividade sexual mesmo não sendo casada. As mulheres solteiras
também reafirmaram os cuidados e a dedicação às suas famílias de origem como valores
morais da época, como no caso de Joana, que cuida de uma sobrinha-neta, ou de Ana,
que assumiu para si os cuidados de uma família que não é a sua de origem.

O ideal do casamento, a constituição de sua própria família e os filhos represen-
tam os elementos que possibilitaram a reafirmação de suas identidades como mulheres
adultas daquela época, ou seja, como ‘cuidadoras’ dos maridos, dos filhos, da família,
de suas casas e dos outros. Campos (1998) observa um fato interessante na expressão
da identidade dessas mulheres. Nas suas narrativas, elas não especificam suas funções
como ‘esposas’, talvez porque acreditem que o marido, como adulto, necessite apenas
de seus cuidados essenciais, como, por exemplo, a alimentação e a roupa, ou maior
dedicação no caso de doença e/ou invalidez.

Igualmente, corroborando Campos (1998), para algumas dessas mulheres, o de-
senvolvimento das relações amorosas entre os casais não constituiu o aspecto mais
importante do casamento. Apenas em algumas das histórias de vida foi possível apre-
ender sinais de uma convivência favorável entre essas mulheres e seus maridos, assim
como houve poucas indicações de que estavam ou eram apaixonadas por eles. Márcia,
por exemplo, diz que gosta do marido apesar das bebedeiras. Georgina, Maria das
Graças e Rosário falam da importância de seus maridos para a constituição de suas
vidas como mulheres adultas. Carmen e Lúcia, por sua vez, mencionaram estar apaixo-
nadas pelos maridos.
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A caracterização das mulheres como ‘cuidadoras’ dos outros foi unânime. Mar-
cia, por exemplo, relata que aceitou se casar com o seu marido porque ele tinha filhos
pequenos que precisavam ser cuidados. Maria das Graças conta que na doença do
marido, quando ela estava cuidando dele, “não tinha queixa dele, não”. Maria José, por
sua vez, mesmo abandonada pelo seu segundo marido, continuou a tomar conta de um
dos filhos e do neto dele.

Outro aspecto a ser observado nos depoimentos é o pequeno interesse pela
procura de um novo companheiro, após a morte e/ou a separação do marido. Várias
dessas mulheres responderam que não tiveram tempo para um novo investimento amo-
roso, ou porque estavam envolvidas em outras atividades, no trabalho, ou ainda por-
que seus filhos, noras e genros recriminavam este tipo de comportamento. Algumas
das viúvas também argumentaram com as dificuldades de seus primeiros casamentos,
dizendo que estas não as estimularam a repetir a experiência.

No grupo específico de entrevistas, o desenrolar de suas vidas não se restringiu
à dependência de terceiros – nem da autoridade do pai, nem de outras figuras masculi-
nas e nem, atualmente, da cobrança dos filhos, genros/noras e netos –, embora tal
dependência fosse a tônica na vida das mulheres. O depoimento de Ana é ilustrativo
dessa dependência: segundo ela, para se casar naquela época, era necessário ter uma
família, ou alguém mais velho, que pudesse tanto encontrar como aprovar o noivo.
Hoje, existe a tentativa de cerceamento ainda muito forte, como se detecta nos depoi-
mentos de Maria José sobre os filhos que não a deixam dançar, ou no de Georgina,
quando conta que o marido brincava com ela dizendo: “Olha, eu te tirei lá da casa da
mulher, mas agora eu sou o seu pai e sua mãe, porque eu sou mais velho”.

Campos (1998) observa e nós constatamos na pesquisa que, em alguns casos,
as viúvas e/ou as separadas consideram a ausência do marido como libertação, que
lhes permite dar vazão aos seus próprios sentimentos e opiniões. Maria (viúva) expres-
sa isso quando diz: “Depois de velha eu estou tendo o que eu não tive antes”.

Igualmente, Lúcia refere-se à reconquista de sua autonomia quando menciona
que só voltou a trabalhar depois de alguns anos após a separação do marido.

A maioria das mulheres desta pesquisa apontou a importância de se manter em
atividade e em contato com os outros, e tal disposição coincide com os aspectos
encontrados por Haldemann (1995). Essa autora assinala que as mulheres dessa faixa
etária estão mais interessadas em manter suas relações pessoais do que em qualquer
outro projeto. Tal perspectiva pode estar indicando a necessidade de suprir a ausência
do marido e/ou companheiro ou a falta de contato mais freqüente com os filhos, mas
também pode indicar uma certa libertação da função de cuidadora.

As palavras ‘abandono’ e ‘solidão’ foram utilizadas para descrever o envelheci-
mento, o que pode estar indicando problemas atuais de perdas de referenciais tradicio-
nalmente constituídos, que as deixaram sem amigos, com muitas restrições para cultivar
amizades, lazer ou recreação. Os depoimentos de Ana, Nair, Carmen e Lúcia diferem dos
demais porque definem o envelhecimento de uma forma mais positiva, têm amigos e
desenvolvem atividades de lazer. Podemos ponderar, portanto, que a ênfase em manter
alguma atividade, principalmente de lazer, sinaliza uma necessidade de suprir carências
que foram se acumulando ao longo de suas vidas.
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Embora existam algumas tendências gerais, como as até aqui assinaladas, no
modo de essas mulheres levarem a vida e reagirem aos problemas que enfrentam e
enfrentaram, há diferenças entre as preferências quanto às atividades que gostariam de
desenvolver. Carmen acumulou uma lista de coisas que gostaria de fazer em sua apo-
sentadoria e diz que não se sente sozinha; ao contrário, aproveita os momentos em que
pode ficar consigo mesma. Ana participa de diversos grupos, desenvolve diferentes
atividades e gosta de estudar. Nair gosta de viajar e ainda continua trabalhando. Joana
não gosta nem de bordado nem de crochê, mas freqüenta escola à noite, enquanto
Lúcia aproveita tanto os momentos em que está com a sua família como aqueles em que
está sozinha para recordar as viagens que já fez.

Essas diferenças indicam que, para essas mulheres, a organização de atividades,
principalmente em grupos de terceira idade, deve considerar tanto as suas preferências
individuais quanto as que estão relacionadas ao desenrolar de suas vidas adultas. Um
dos temas centrais que emergiram de suas histórias é o da velhice e da aposentadoria
como eventos que podem ser vivenciados positivamente em novas descobertas e rea-
lizações. Isso é mais do que afirma Lorenzetto  (1998:113) em sua observação: “vivenciar
o Tempo Livre, como uma apropriação específica da Terceira Idade, estava vinculado a
um voltar-se reflexivo para o eu interior, para si – o que até então não era possível ou
permitido”. Mas se adapta ao que a autora acrescenta: “na Terceira Idade ocorre a
descoberta de um tempo que é reinventado e que se volta para o futuro”.

Observamos que essas mulheres procuram desenvolver atividades que não
tiveram a oportunidade de realizar anteriormente: a conversa com os amigos para algu-
mas, o crochê para outras, a possibilidade de se dedicar às suas recordações, as via-
gens e muitas outras. Suas trajetórias levam a concluir que a velhice pode ser conside-
rada como um período oportuno para se dedicarem a si mesmas, como um espaço para
um processo reflexivo, assim como uma etapa de alta produtividade material, social e
moral e de conquista de autonomia.

As mulheres que freqüentam o grupo de terceira idade valorizam-no como espa-
ço para encontro de novas pessoas e de novas amizades. Muitas também incluem as
práticas religiosas como importantes nas suas vivências positivas e libertadoras. No
entanto, Nair, Carmen e Lúcia não participam de grupos de terceira idade, mas se repor-
tam aos amigos e a outros grupos de interesse e de referência como fundamentais. Isso
indica que o mais importante para elas não é o formato do grupo, mas sim o que conse-
guem extrair das atividades que desenvolvem com os outros, com as suas famílias, com
os seus pares e por si mesmas.

A maioria das mulheres que entrevistamos não falou do envelhecimento como
objeto de suas maiores preocupações – embora, obviamente, falassem dos sinais do
tempo em seus corpos, como, por exemplo, rugas, perda de resistência, entre outros.
Apenas Carmen e Lúcia disseram que se prepararam para a aposentadoria e para a
velhice, respectivamente. Ana menciona que, conforme envelhecia, observou que foi
aprendendo mais. As outras revelaram não ter desenvolvido nenhuma preocupação
nesse sentido, mesmo aquelas que consideraram o envelhecimento como abando-
no e solidão.
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Embora o grupo etário dessas mulheres represente o alvo das preocupações
dos especialistas em envelhecimento, especialmente os da área médica, e apesar de
terem relatado alguns problemas de saúde, esses também não constituíram o foco de
atenção de seus depoimentos. Seu conceito de saúde corresponde ao senso comum
para sua idade, ou seja, são saudáveis se nada inviabiliza a sua locomoção e/ou a
realização de suas atividades, com autonomia e independência. Mesmo no caso de
Maria José, que teve um derrame, ou de Conceição, que teve complicações sérias
durante o parto, não houve, nos depoimentos, uma ênfase em doenças. Isso não impe-
de que teçamos alguns comentários sobre sua concepção de prevenção e promoção,
ou melhor dizendo, sobre a forma como cuidam da saúde.

O primeiro aspecto a ser considerado é a característica que as identifica como
cuidadoras dos outros e até que ponto esta característica não dificulta que também
tenham preocupação com a sua própria saúde, passando de cuidadoras dos outros a
cuidadoras de sua própria saúde e de si mesmas. O segundo aspecto está relacionado
com a dependência dos outros, com o fato de ficarem à espera de terceiros para tomarem
providências quanto à sua saúde. Georgina, por exemplo, diz: “Eu pelo menos fui uma
pessoa que toda a vida tive muita saúde. Hoje os meus filhos não precisam estar
dizendo ‘vai ao médico’”.

O terceiro aspecto está relacionado ao fato de que muitas definem o envelheci-
mento como doença; daí, como não estão doentes, elas não são velhas e, portanto, não
precisam de nenhuma atenção médica especial, mesmo que seja apenas para a preven-
ção de alguns doenças, que eventualmente podem aparecer nesse período etário. Ape-
nas Conceição diz que “a gente tem continuar sempre fazendo um tratamento de saúde,
procurar uma igreja para poder ficar mais aliviada”.

A finitude da vida parece ser encarada com uma certa naturalidade, conforme
o referencial religioso que governa suas vidas, o qual parece contribuir para uma
aceitação quase que pacífica do declínio e do fim de seus corpos, mas, mesmo assim,
ainda com a idéia presente de que é necessário continuar lutando e “não se entregar
e não ficar mole”.

Os depoimentos não nos permitem avançar muito no entendimento dessa ques-
tão, porque ela não constituía o nosso principal foco de interesse, mas, certamente,
esse aspecto revelado poderá ser um dos pontos pesquisados em outros trabalhos.
Podemos, no entanto, apresentar algumas considerações quanto às relações entre a
forma como elas concebem o envelhecimento e suas percepções sobre as suas condi-
ções de saúde e dos cuidados que é preciso ter para mantê-la, bem como sobre a forma
como lidam com a finitude de seus corpos.

Para Lalive d’Epinay (1995), o envelhecimento pode ser considerado como
exclusão da vida normal quando perdemos os significados que caracterizavam a nos-
sa vida e ainda não pode ser caracterizado como morte, mas sim como um período de
transição entre a vida que tínhamos e a nossa morte. De acordo com esse autor, a
exclusão da vida normal pode ser caracterizada pela ausência do trabalho, pela falta
de prazer na vida, pela falta de relações familiares e pela ausência de saúde, entre
outros aspectos.
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Em diferentes narrativas, observamos que a saúde é considerada como condi-
ção necessária e fundamental para se ter uma vida normal. Tal consideração pode estar
relacionada à crença de que a vida em si mesma é uma evidência absoluta de nossa
existência, talvez uma de nossas poucas certezas, na qual a saúde surge como um fim
em si mesmo (Lalive d’Epinay, 1995). Algumas das mulheres desta pesquisa definiram o
envelhecimento por meio de sua negação, dizendo:

Não existe envelhecimento, só existe doença.

É esse pessoal que fica parado, não se desenvolve em nada.

O envelhecimento é quando você perde a saúde e não dá para você fazer mais nada.

Suas sugestões para os que estão envelhecendo passam por questões que
envolvem desde “a fé em Deus” até a luta contínua contra a adversidade da vida: “Só
que a gente tem que lutar até o dia que Deus quiser”.

Nesses termos, o envelhecimento é equiparado à doença e à ausência de movi-
mento e/ou de ação, o que o coloca em direta oposição à saúde e ao próprio movimento
da vida. A responsabilidade de continuar vivendo parece estar muito mais nas mãos
das próprias pessoas, ou nas de Deus, do que na possibilidade de manter a saúde, a
independência e a autonomia no envelhecimento. Essa é a situação da maioria, quase
absoluta, das mulheres entrevistadas.

Ao tomarem as doenças como uma das características definidoras do envelheci-
mento, essas mulheres negam este processo porque se sentem saudáveis. Conseqüen-
temente, tanto não reconhecem diferenças entre os padrões de envelhecimento primá-
rio, secundário ou terciário e o patológico como também reproduzem o discurso de
alguns especialistas em envelhecimento.

É certo que observamos diferenças entre a forma pela qual definem o processo
de envelhecimento e as maneiras como o vivenciam. Suas definições parecem estar
mais relacionadas aos seus próprios receios e temores do que à forma como estão
vivendo esse período em suas vidas. Portanto, se pensarmos na necessidade de im-
plantar medidas que possam manter e implementar a condição de saúde dessas mulhe-
res, devemos considerar tanto a forma como concebem quanto as maneiras como estão
vivendo o envelhecimento.

A perspectiva é de que o envelhecimento deve ser compreendido como um
período integrado a toda a existência vivida, na qual a velhice recebe diferentes signifi-
cados em relação à vida inteira de uma pessoa (Öberg & Ruth, 1995). Nesta linha de
reflexão, Veras (1995:21-22) considera que “as medidas preventivas, para se tornarem
plenamente eficazes, devem começar na infância e continuar na vida adulta. Contudo,
nem sempre isto é possível, e, algumas vezes, só é possível tomar-se alguma providên-
cia já na velhice”.

Para exemplificar essas afirmações, pode-se citar o fato de que a maioria das
mulheres entrevistadas não recebeu nenhuma orientação sobre como manter a sua
própria saúde ou se preocupou em cuidar do próprio corpo, assim como não teve
nenhuma informação sobre a reprodução e o comportamento sexual. Esses fatos vivi-
dos de maneira tradicional caracterizam a relação dessas mulheres com a saúde, aqui
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entendida como a ausência de doença. Igualmente, os aspectos relacionados à preven-
ção refletem suas concepções sobre o próprio corpo, por meio de noções que foram
construídas no desenrolar de suas vidas.

Tais costumes que se reproduzem no cotidiano especificam os cuidados que
essas mulheres demandam em termos de prevenção e promoção de sua saúde. Elas
sentem dificuldade em discutir a prevenção porque parecem acreditar que a saúde é
apenas uma dádiva de Deus, e só recorrem aos serviços de saúde quando estão muito
doentes, o que significa que a sua autonomia e a sua independência já estão em risco.

Podemos dizer que existe uma distância significativa entre a visão dessas mulhe-
res e os conceitos dos especialistas em envelhecimento, especialmente os da área médica.
As orientações dos especialistas voltam-se mais para os que já estão doentes do que para
com aqueles que ainda têm condições de manter e preservar a sua autonomia e indepen-
dência por mais algum tempo. Além disso, a medicalização do envelhecimento dificulta
aceitar a contribuição dos próprios idosos que têm uma outra perspectiva.

Em relação à forma pela qual descrevem o processo de envelhecimento, obser-
vamos que algumas mulheres o definiram como tempo de solidão, abandono e desvalo-
rização, por parte tanto da sociedade quanto dos amigos e da família: “Primeira coisa
que eu tenho revolta na velhice é que ninguém dá valor em você”.

Outro aspecto observado é que o envelhecimento foi entendido também como
exclusão do prazer em suas vidas, como mostra Márcia ao dizer que só começou a enve-
lhecer quando perdeu seu marido: “Sinto falta do marido, sinto falta do prazer, isso aí...”

O envelhecimento, como período de exclusão, pode ser entendido a partir da
perda de espaço dos significados e valores que anteriormente estruturaram suas vidas
e que hoje não são suficientes para reorganizar sua velhice. Daí o movimento de negar
a própria velhice, tanto por sua associação com doenças, uma vez que não estão doen-
tes, não são velhas, como também de torná-la objeto de reflexão: “Acho que velha é
essas que se entregam. Eu acho que velhice vai da pessoa que se entrega, que fica com
aquela coisa...”

No entanto, se compararmos suas definições com a forma como estão vivendo
o envelhecimento, podemos observar que, apesar de relatarem algumas das perdas
previsíveis no envelhecimento, a maioria se considera feliz e está satisfeita com as
atividades que desenvolvem. Tal satisfação talvez tenha como fonte o contato com
outras pessoas, nos grupos de terceira idade, na igreja, ou com amigos e familiares, o
que favorece a reorganização de suas existências com base em outros valores e signifi-
cados. Conceição, por exemplo, não quer ser mais pajem ou esposa; ela quer ser “uma
mulher livre”, talvez livre dos antigos valores, significados e eventos que tornaram a
sua trajetória de vida tão sofrida. Assim, ela se “sente mais alegre, mais comunicativa
que quando era jovem...”, e exemplifica: “Hoje, graças a Deus, eu tenho amizade com os
padres, amizade com qualquer pessoa, e a velhice é para isso”.

A maioria reconhece tanto as perdas como os ganhos do processo de envelhe-
cimento, com algumas variações individuais quanto ao peso atribuído às perdas ou aos
ganhos. Igualmente, apresentam sugestões positivas para aqueles que estão envelhe-
cendo, sinalizando uma preocupação com o presente e com o futuro maior do que com
o passado. Nair, por exemplo, considera que “no mundo todo mundo sofre, todo mundo
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tem alegria. Quanto mais você observar e for inteligente para ver as coisas maravilho-
sas que estão em volta de você, mais você vê que o mundo é belo”. E Maria das
Graças dá o seguinte conselho: “Que não se entregue à velhice, que a gente tem mais
que continuar a viver”.

Os depoimentos de Ana, Carmen e Lúcia devem ser destacados desse contexto,
porque foram as únicas mulheres que descreveram o envelhecimento com base em
outros indicadores que não a saúde, a solidão e o abandono. Lúcia, por exemplo,
considera o envelhecimento “uma boa experiência”, porque se sente realizada com a
sua vida. Carmen está sendo surpreendida com os aspectos bons da velhice, como, por
exemplo, maior segurança, tranqüilidade e a possibilidade de curtir a vida. Ana conside-
ra que envelhecer é aprender para depois poder transmitir seus conhecimentos, e vê no
envelhecimento uma possibilidade de trocar informações com os outros.

Lúcia e Carmen consideram que se prepararam para a velhice, ao contrário de Ana,
que diz: “Não tenho do que me queixar, não, porque conforme a idade ia chegando eu ia
melhorando no serviço, eu ia aprendendo, progredindo, ganhando conhecimento”.

Essas três mulheres também consideram que são felizes e não se sentem sozi-
nhas. Lúcia considera ter duas alegrias na vida: “Quando chegam pessoas da minha
família e quando vão embora e eu posso ficar sozinha, descansando”.

A vida dessas três mulheres foi organizada e configurada de uma forma distinta
das demais, apesar das semelhanças existentes em relação às outras, quanto aos valo-
res e costumes de sua época. Tiveram acesso a outras informações, a outros grupos de
referência, a diferentes valores e culturas. Ana, por exemplo, teve os colegas de estudo,
Carmen conviveu com alunos e Lúcia atendeu pessoas enquanto era secretária.

Contatos e informações foram fundamentais para acrescentar a suas vidas ou-
tros valores e significados. Contribuíram para que o patamar de suas relações ultrapas-
sasse os valores tradicionais da família, do trabalho e do casamento, o que repercutiu
na vivência do envelhecimento de uma forma distinta das demais. Consideramos que
essa distinção pode ser caracterizada pela independência dessas mulheres em relação a
terceiros, bem como pela satisfação que sentem por terem realizado e estarem realizando
seus planos e sonhos. Esses fatos as colocam na posição de cuidadoras de si mesmas,
além de cuidadoras dos outros.

Campos (1998) considera que as questões de gênero são preponderantes em
relação às de classe social na determinação do habitus que governa a vida dessas
mulheres. De fato, em suas narrativas, as mulheres se reportam mais aos costumes de
sua época e à sua condição de gênero do que à sua classe social. No entanto, se
considerarmos que as questões de gênero são, essencialmente, delimitadas a partir da
classe social dessas mulheres, podemos discordar de Campos.

Os resultados encontrados nesta pesquisa corroboram os de Neri (1999a:12),
para quem “as oportunidades educacionais e sociais, a saúde física e mental e o estilo
de vida têm um papel importantíssimo na determinação do ritmo e dos produtos do
envelhecimento”. Igualmente para a definição sobre qualidade de vida na velhice como
“produto de uma adequada interação de fatores individuais e socioculturais, entre os
quais as oportunidades educacionais ao longo do curso de vida desempenham um
papel fundamental” (Neri, 1999b:16).
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O envelhecimento deve ser considerado como uma questão de classe social,
que também é permeada por questões de gênero. As diferenças entre os depoimentos
de Ana, Carmen e Lucia e os das outras mulheres relacionam-se à classe social e ao
tempo de escolaridade, o que também não deixa de ser uma diferença de classe. Esses
depoimentos apresentam novos problemas para o campo do envelhecimento, na medi-
da em que sinalizam a importância da educação – tanto a formal quanto a informal – para
a vivência de uma velhice com qualidade de vida, como também de outras informações
que possam promover a saúde desses grupos sociais.

Os resultados desta pesquisa apontam para o fato de que é importante dar
ênfase aos relatos de pessoas para mostrar como, por pertencerem a diferentes grupos
sociais, suas trajetórias de vida foram influenciadas de forma distinta pelo mesmo con-
junto de eventos históricos e culturais.

A análise das histórias relatadas apontou semelhanças quanto aos significados
que caracterizaram as suas vidas e também destacou as diferenças na vivência dos
eventos que marcaram a sua época. Observamos que os eventos que contribuíram para
diferenciar suas histórias de vida estavam intrinsecamente atrelados ao próprio desen-
rolar de suas vidas, o que indica que o curso de vida também é uma perspectiva impor-
tante na compreensão da trajetória das pessoas. Esta perspectiva mostra que a existên-
cia de cada pessoa é influenciada tanto por aspectos sociais, culturais, econômicos e
históricos como por características biológicas, psicológicas e do meio ambiente.

As mulheres que consideraram o envelhecimento como negação da vida normal
organizaram as suas vidas com base em papéis tradicionais, desempenhados na família
e no trabalho. Suas vidas foram delimitadas em função da esfera reprodutiva e de
parentesco, inclusive o trabalho. As diferenças que apontaram em relação à percepção
de períodos distintos no curso de suas vidas estavam relacionadas ao casamento e à
sua possibilidade de gerar filhos. No caso das solteiras, a família ainda continuou a ser
o foco de significado de suas vidas.

A vivência do envelhecimento compreendida como exclusão da vida normal
contribuiu para segregá-las em um grupo social identificado pela dependência em rela-
ção tanto à família como a terceiros. No entanto, anunciando sinais de um novo tempo,
até mesmo esse grupo se pôs a lutar por uma posição na qual as mulheres não se sintam
abandonadas pela família, pelos amigos e pela sociedade – fato que indica um período
de transição dos valores que configuraram a sua vida adulta para uma nova atitude que
gostariam de afirmar no presente. Portanto, cabe questionar até que ponto o discurso
dos especialistas em envelhecimento, ao enfatizar a dependência na velhice, não está –
com exceção dos casos de incapacidade física e mental – contribuindo para a segrega-
ção desse grupo social. Se assim for, ele representa um obstáculo à vivência da velhice
com base em outros parâmetros que não as perdas.

Nossos resultados permitem concluir que o envelhecimento não pode ser con-
siderado apenas como sinônimo de doença ou que seu estudo não pode ser reduzido à
categoria ‘dependência’. A velhice é um período que dá continuidade à vida adulta e
pode ser vivenciada de uma forma satisfatória (Guimarães, 1998). Portanto, é necessário
positivar o envelhecimento e a velhice, pois fazem parte de nossa existência, desde que
não morramos prematuramente. Para tanto, na organização de serviços dirigidos aos
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idosos, os especialistas devem começar a considerar também o discurso de idosos que
vivem o envelhecimento com qualidade de vida e o concebem como uma experiência
positiva.

As histórias de Ana, Carmen e Lúcia podem ser consideradas como exemplos
para algumas das características das sociedades pós-modernas, principalmente se con-
siderarmos a fragmentação e a multiplicidade de identidades e selves que compõem a
vida dessas mulheres. A diferença entre as suas histórias de vida e as das demais
reside, sobretudo, na oportunidade que tiveram de acesso a diferentes grupos sociais,
diferentes oportunidades, diferentes experiências e a culturas distintas – fato que enfatiza
a necessidade de maior autonomia feminina em relação ao universo restrito do lar, de
seu engajamento social, de intensificação dos relacionamentos, como também de ampli-
ação da educação formal da mulher.

As mulheres participantes desta pesquisa, apesar de toda a adversidade de
suas vidas, apresentaram alternativas para a vivência de uma velhice com qualidade
de vida, alegria e satisfação. Suas histórias contribuem para ampliar nossa compreen-
são sobre o processo de envelhecimento e sobre o fato de que as necessidades
reveladas em suas narrativas podem articular novos problemas para este campo de
investigação. Considerando que o envelhecimento é uma questão de classe social,
permeada por questões de gênero, podemos concluir que ainda há muito o que estu-
dar em relação às diferentes representações, significados, conceitos e definições
sobre o processo de envelhecimento, que estruturam as experiências de vida de ho-
mens e mulheres de diferentes grupos sociais.
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