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Las personas mayores son la memória de 
un pueblo y maestros de la vida. Cuan-
do una sociedad no cuida a sus ancianos 
niega sus propias raíces y simplemente 
sucumbe (UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES, 
2016).

O tema da velhice e do envelhecimento vem represen-
tando signifi cativa importância nas sociedades contempo-
râneas e, como não poderia deixar de ser, no ambiente 
acadêmico, pelo papel que a universidade desempenha na 
formação de profi ssionais que farão intervenções na rea-
lidade social, e na medida em que o incremento da expec-
tativa de vida sinaliza mais tempo vivido na velhice, au-
mento quantitativo de pessoas idosas e, em decorrência, 

1 Aqui compreendida, como quer Alves-Mazzotti (2008, p. 24), como a 
constituição de uma rede de signifi cações em torno do objeto, relacio-
nando-o a valores e práticas sociais.
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necessidade de conhecimento compatível  com as deman-
das que serão recorrentes.   

As projeções de crescimento exponencial desse seg-
mento, já nos próximos anos, trazem impactos que se re-
fl etirão nas diferentes esferas da vida social e individual, 
exigindo mudanças substantivas em qualidade e quanti-
dade, em setores como cultura, administração, economia, 
direito, psicologia, gestão pública, serviços assistenciais, 
construção civil, arquitetura, urbanismo, transporte, saú-
de, seguridade social, educação e relações humanas, tor-
nando “imprescindível que indivíduos, instituições e go-
vernos estejam atentos a este cenário, de modo a defi nir 
ações públicas e comunitárias para atender a um novo 
perfi l demográfi co” (TONI, 2011, p. 64).    

Trata-se de questão considerada por Kalache (2014, 
p. 3306) como a revolução da longevidade. Revolução por 
se estar vivendo cada vez mais, cerca de trinta ou mais 
anos que nossos avós e revolução, também, pelo impacto 
súbito sobre toda a sociedade.

Esse incremento quantitativo de pessoas idosas na-
turalmente vai estabelecer necessidades qualitativamente 
novas e plurais. Os avanços na esperança de vida e o peso 
que passa a representar essa longevidade trazem indicati-
vos de mudanças importantes das novas gerações a partir 
das oportunidades de aumento dos níveis de escolaridade 
em relação a trinta ou quarenta anos atrás. 

A formação de competências de profi ssionais vem se 
constituindo em um grande desafi o para os ambientes aca-
dêmicos, responsáveis pela construção e desconstrução de 
saberes, sejam eles científi cos ou não, especialmente em 
função do acelerado envelhecimento, pelas novas demandas 
e pelas atitudes ainda prevalecentes na realidade brasileira, 
de descaso, desrespeito, incompreensão e intolerância. 

Mesmo com os importantes avanços na compreensão 
social da velhice, reconhecendo que hoje se envelhece me-
lhor que nos vinte últimos anos do século passado, ainda 
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se percebe sua associação com debilidade e doença, na-
turalmente que determinadas muito mais pelas condições 
sociais e econômicas desfavoráveis e precárias vividas por 
uma parcela relevante da sociedade, mas, também, pela 
formação dos sujeitos, ainda atravessados por mitos, pre-
conceitos e valores depreciativos. 

Parte da população ainda não se deu conta de que o 
incremento de anos à vida implica requerimentos diferen-
tes, seja nas políticas de seguridade social, especialmente 
nas aposentadorias, seja na oferta de serviços públicos e, 
em especial, nas novas posturas e atitudes frente à própria 
vida, não só daqueles em estágio atual de velhice, mas de 
todas as gerações (D’ ALENCAR, 2002). 

  Embora se reconheça que se trate de um fenôme-
no fascinante, que é o prolongamento da vida, é temeroso 
minimizar as suas repercussões, ainda não devidamente 
conhecidas, especialmente porque a estrutura social não 
se preparou previamente para os inevitáveis impactos que

extrapolam a confi guração individual, alcançam 
a esfera familiar, do mercado de trabalho, das po-
líticas públicas, das atividades sociais e recreati-
vas, da educação, da saúde, do transporte, alte-
rando valores e concepções de vida (D’ALENCAR, 
2002, p. 63).

Um aspecto importante a considerar é que envelhecer 
é uma conquista signifi cativa, pela experiência, memória e 
sabedoria que acumula aquele que envelhece, elementos 
que valorizam a vida e a sociedade; de outro lado, a ve-
lhice é negativamente estereotipada, afastada por aqueles 
que não se desejam ou se querem velhos, motivados pelas 
representações que a própria sociedade instaura em torno 
da velhice. Todos querem viver mais, mas desprezam os de-
safi os que a longevidade traz, que podem incluir riscos de 
incapacidades e a dupla carga de enfermidades crônicas de 
permanência duradoura, que exigem muito cuidado.  
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O conhecimento sobre a especifi cidade do envelheci-
mento, tanto para quem envelhece como para quem pre-
cisa fazer intervenções, vem se tornando cada vez mais 
necessário, também requerendo cuidados em torno do sis-
tema de valores vigentes na sociedade. Nesse sentido, sa-
ber como pensam os diferentes atores sociais a respeito do 
processo de envelhecimento, inclusive no ambiente acadê-
mico, pode representar uma resposta positiva em termos 
de contribuição às possibilidades de intervenções mais efi -
cazes, menos discricionárias e pessimistas. 

Neste estudo2, o sujeito social de investigação foi o es-
tudante do campo da saúde - curso de enfermagem -, cujo 
fazer profi ssional terá impacto, direto ou indireto, sobre 
a velhice, e cuja identidade profi ssional é construída du-
rante a etapa de sua formação acadêmica e de cidadania, 
associadas, sem dúvidas, à matriz de valores, interesses e 
signifi cados, individuais e institucionais.

 Buscando compreender a representação social que 
constroem os alunos de enfermagem sobre a velhice, espe-
cifi camente sobre a sua percepção em torno do lugar social 
da pessoa idosa, foi utilizada a Teoria das Representações 
Sociais como instrumento teórico capaz de sinalizar como 
são construídas as ideias, lembrando que os processos que 
engendram as representações sociais traduzem refl exos da 
comunicação estabelecida pelos indivíduos em suas prá-
ticas cotidianas que, por sua vez, são determinadas por 
valores sociais do momento espaço-temporal. 

Nesse sentido, é importante compreender que os va-
lores da sociedade atual têm a marca da provisoriedade, 
do consumismo, da liquidez, da velocidade, da aparência 
sempre jovial e vigorosa fi sicamente, o que signifi ca tratar-

2 Parte de uma pesquisa mais ampla intitulada Signifi cado da Velhice 
para Acadêmicos da UESC (cursos de Pedagogia, Direito, Engenharia e 
Enfermagem) cadastrada na PROPP e fi nanciada pela UESC, encerra-
da em 2015. 
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se de valores que vão ao encontro de um segmento com 
características adquiridas naturalmente ao longo do tem-
po, que o qualifi cam como pessoas experientes, menos ve-
lozes, pele enrugada, com um sistema biológico que traz as 
marcas do tempo.   

O propósito deste artigo foi identifi car e analisar as 
ideias que têm esses jovens regularmente matriculados no 
referido curso, incluindo-se seis alunos do primeiro e oi-
tavo semestres, 95% deles do sexo feminino e idades entre 
17 e 23 anos, acerca da velhice e o lugar que esse seg-
mento populacional ocupa na sociedade, na universidade, 
na família, no trabalho. Cerca de 23,5% dos entrevistados 
moram com idosos e os demais têm convivência frequente 
ou esporádica com essas pessoas. 

Para realizar a coleta de dados, foi utilizada a técnica 
da entrevista estruturada, composta por 48 questões, das 
quais foram selecionadas as falas inseridas nos seguintes 
eixos temáticos: signifi cados de velhice e envelhecimento, 
educação, limitações, trabalho e convivência familiar.

  

2 Sobre velhice e envelhecimento na sociedade 
atual: como pensam os jovens acadêmicos 

A velhice é o estado em que pessoas são tratadas como 
velho ou idoso, termos conceituados por Ferreira (1988) 
como obsoleto, gasto pelo tempo, desusado, antiquado, 
que tem muito tempo de existência, que tem muita idade. 
Embora os termos aparentem equivalência (idoso é velho) 
e caracterizem as pessoas que já passaram dos sessenta 
anos, quando trazidos para a realidade, a sua utilização 
tem sido objeto de relevantes debates na área das ciências 
sociais, como se vê em Debert (1998), Peixoto (1998), Mot-
ta (1998), e de controvérsias no imaginário social. 

  Com a estimativa de volume crescente desse seg-
mento, com demandas também crescentes, em qualidade 
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e quantidade, a sociedade ainda não assumiu, de fato e 
de direito, este fenômeno inevitável que é a velhice. Ain-
da convive com ideias equivocadas, quase sempre redu-
cionistas acerca do processo de envelhecer, já atualmente 
manifestando difi culdades de conviver e dividir recursos e 
oportunidades com pessoas que considera improdutivas, 
pesadas, obsoletas, ultrapassadas, doentes. Essa concep-
ção pesa de modo negativo sobre as pessoas velhas, que 
se vêm e se sentem cada vez mais desqualifi cadas e pres-
sionadas. Este é um dos grandes equívocos da sociedade 
atual: o de querer viver mais, porém negando a velhice 
com suas especifi cidades, suas características e vulnera-
bilidades, quando estas existem.

O momento atual exige refl exão a respeito dos im-
pactos do envelhecimento sobre as sociedades e sobre as 
pessoas, considerando que ainda é grande a desinforma-
ção sobre as particularidades do envelhecimento popula-
cional. Uma questão relevante centra-se na transmissão 
de valores e ideias de uma geração a outra, na criação de 
laços, na herança, no legado passado dos mais velhos para 
os mais novos e que, no dizer de Arendt (1972), não tem 
qualquer testamento. De outro lado, falar em laço social, 
em herança, quando uma das características das socie-
dades atuais é o individualismo, a dissolução de laços, a 
provisoriedade, a solidão, a particularização da vida (BAU-
MAN, 1998; HARVEY, 1998), pode parecer um paradoxo 
(D’ALENCAR, 2012, p. 10).

Trata-se de fenômeno que tem operado mudanças 
signifi cativas sobre as estruturas sociais e sobre as po-
pulações, tanto do campo quanto da cidade, na vida dos 
indivíduos e no seio das famílias, em especial pelo caráter 
de maior longevidade com que se tem caracterizado. 

Apesar de importantes mudanças já observadas, e 
do esforço do próprio idoso na construção e valorização 
da sua identidade, ainda se insiste em manter a velhi-
ce sob duas ancoragens, demonstrando a difi culdade em 
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promover o devido afastamento da infl uência de uma pri-
meira impressão, atendendo muito mais à condição so-
cial do que, propriamente, à velhice: 

• De um lado (e em especial a velhice da camada social de 
menor poder aquisitivo), um peso, um fardo, caracterizan-
do-a de maneira degradada, doente, descartável. Essa vi-
são transforma o velho em um simples receptor submisso e 
passivo de “gratuidades” que a sociedade lhe outorga, man-
tendo-o sob o guarda-chuva dos estereótipos, da incapa-
cidade, da impotência, o que alimenta nos mais jovens a 
ideia de que os velhos não passam de pessoas limitadas, 
dependentes, inúteis, reforçando cada vez mais a distância 
entre velhice e juventude. 

• De outro lado, a velhice é vista com certo glamour e é trata-
da com protagonismo positivo, submetida cada vez mais a 
sacrifícios e ostensivas dietas, academias, cirurgias, subs-
tâncias botulínicas, em nome da preservação da juventu-
de, revelando aversão à fl acidez e rugas, que a caracteri-
zam. Esse protagonismo passa pela autonomia fi nanceira, 
que permite sua inserção na cultura mercadológica, com 
capacidade para consumir produtos e serviços que prome-
tam evitar, frear ou reverter as perdas inerentes à velhice. 

Ao esconder as marcas da passagem do tempo e ca-
mufl ar as características físicas associadas ao envelhe-
cimento, a sociedade assinala que é imperativo ser ou 
continuar jovem, reforçando a ideia de que não há espa-
ço para a velhice. Como lembra Cerqueira (2014, p. 68), 
“fama, prestígio e dinheiro são alguns dos ingredientes 
que ressignifi cam qualquer mal-estar social incluindo-se 
os preconceitos contra a velhice”. 

É necessário realçar que o envelhecimento, por não 
se constituir em processo homogêneo, ocorre no contex-
to de múltiplas interações, sejam elas físicas, químicas e 
biológicas que se repetem para cada ser humano, associa-
das a outro leque de interações, de caráter psíquico, cul-
tural e socioambiental que, embora inerentes à vida, não 
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caracterizam um processo mecânico. Ao contrário disso, 
o envelhecimento é dinâmico, ativo, variável, caracteri-
zando-se de modo particular a cada indivíduo. Portanto, 
trata-se de processo individual, heterogêneo, inevitável e 
irreversível, que “não segue uma cronologia rigorosa em 
cada pessoa, daí o seu mistério de, ocorrendo para todos 
os seres humanos, ser diferente em cada um” (D’ ALEN-
CAR, 2013, p. 46).

Assim, abordar o signifi cado de velhice construído por 
jovens acadêmicos, signifi ca levar em conta um conjunto 
de signifi cados de que se utilizam esses jovens, sob dife-
rentes aspectos e circunstâncias, a exemplo de crenças, 
opiniões e estereótipos que têm em relação à velhice, con-
dicionados à presença ou ausência de um corpo vigoroso, 
da capacidade de produzir e consumir, de vinculação com 
o trabalho, de agilidade nos movimentos, de uma marcha 
acelerada, de domínio das novas tecnologias de comunica-
ção. Não é demais lembrar que as mudanças estruturais 
no corpo são percebidas como perdas na pessoa de mais 
idade, naturalizando a ideia da velhice como o momento 
de “degradação” da condição humana (CUNHA, EULÁLIO, 
BRITO, 2004).

Diante dessa realidade e das construções que elabo-
ram, torna-se importante reconhecer que a convivência 
do imaginário social com ideias erradas em torno da ve-
lhice e do envelhecimento é o que leva os velhos a senti-
rem-se cada vez menos valorizados e mais pressionados a 
representarem o que querem que eles sejam ou o que eles 
não desejam ser (D’ ALENCAR, 2016).  Menos valoriza-
dos, vão aos poucos se isolando, podendo chegar à morte, 
considerando-se as consequências da solidão, que podem 
acelerar o declínio cognitivo. Dhruv Khullar (2016), em 
matéria publicada no New York Times em 28 de dezembro 
de 2016, assinala que o isolamento social está se conver-
tendo em uma epidemia e afi rma que
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varias investigaciones nuevas sugieren que estar 
socialmente aislados es malo para nosotros. Las 
personas con menos conexiones sociales presentan 
patrones de sueño discontinuos, alteraciones del 
sistema inmunitario, más infl amación y niveles más 
altos de las hormonas relacionadas con el estrés.....
[...] las personas aisladas tienen el doble de proba-
bilidades de morir prematuramente que aquellos 

con interacciones sociales más sólidas.

Os processos que engendram as representações so-
ciais traduzem refl exos da comunicação estabelecida pelos 
indivíduos em suas interações e práticas cotidianas, o que 
signifi ca dizer que isso ocorre em todas as ocasiões e luga-
res onde esses jovens se encontram e se comunicam, mes-
mo que formal ou informalmente (desde as fi las em ban-
co, em bares, supermercado, salas de aula, trabalho, ruas 
e praças, espetáculos, praias, unidades de saúde). Essas 
comunicações e interações, rápidas e superfi ciais, são de-
terminadas pelos valores sociais do tempo e espaço onde 
ocorrem. E é nesse tempo e espaço que os objetos são des-
cartáveis, as relações são fl uidas, tudo é provisório, tudo 
rapidamente envelhece e é necessário substituição. O que é 
velho precisa ser retirado do cenário, substituído pelo novo. 

Em uma sociedade cujo ritmo é de aceleração cons-
tante, onde tudo precisa acontecer com velocidade, a pes-
soa que necessite locomover-se lentamente, que tenha re-
duzida audição ou visão, estará fadada a ser passada para 
trás; afi nal, ela atrasa o outro, aquele que é vigoroso, forte, 
jovial e não está com limitações. Assim, em falas como a 
seguinte, é possível vislumbrar a compreensão de que em-
bora a idade não seja merecedora de tratamento diferen-
ciado, a velhice por si só é comprometedora da capacidade 
de pensar. 

• Eu acho que o envelhecimento não ... vai além do físico. 
Porque .... o envelhecimento é mais mental do que fi sica-
mente. Pela questão de ... das pessoas acharem que porque 
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tá seguindo a idade tem que ta dife... tem que ser tratado 
de forma diferente, de forma especial... por causa da idade 
(AC, 20a.) – grifos nosso.  

Uma das perspectivas que embasam a forte infl uência 
dos fatores socioculturais na vida de pessoas idosas é que 
os signifi cados de velhice e envelhecimento são atribuídos 
a partir de um sistema de convenções inserido numa de-
terminada cultura, capaz de promover a clivagem3 social, 
que é a fragmentação de grupos sociais, tão observada nos 
dias de hoje. 

Quando essa cultura é baseada na exacerbação do 
novo, do descartável, do belo, sobra para a velhice o aban-
dono, o isolamento, a inefi cácia, a solidão, as sobras das 
interações, dentro e fora do núcleo familiar. E é de amplo 
conhecimento os danos que traz a solidão, independen-
temente da idade, podendo levar à depressão e acelerar a 
deterioração cognitiva.

Dessa forma, é necessário analisar que 

o problema com a velhice não é a velhice em si, 
mas a maneira como os outros e o próprio velho 
se colocam perante ela: o velho  ainda é visto em 
lugar onde seus projetos já foram realizados e, 
por isso, já devem ser abandonados. Não se está 
levando em conta que, sem reconhecer o valor da 
existência e os aspectos da condição humana, 
não é possível compreender a velhice, em espe-
cial quando ela perde o poder de reivindicação e 
o poder de exigir o cumprimento daquilo que é de 
direito: respeito, dignidade, cidadania (D’ ALEN-
CAR, 2013, p. 51). 

3 Processo de separação ou fragmentação dos grupos sociais, sejam em 
subgrupos ou em novos grupos, pelos motivos mais diversos possíveis.



A REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DA VELHICE     [99]

3 A educação de pessoas idosas

Não se têm dúvidas de que uma grande questão da 
sociedade brasileira para as próximas décadas, além do 
envelhecimento populacional, é a educação4, exatamente 
pelo papel que representa e pelos problemas que são pos-
tos cotidianamente, por todas as gerações, da infância à 
velhice, e por todas as dimensões da vida.

Embora o País não tenha dado conta das demandas 
históricas da educação para as faixas etárias mais jovens, 
a presença crescente do velho na sociedade tem tomado a 
educação como um novo aprendizado para viver e enve-
lhecer (D’ALENCAR, 2002), sabendo-se que o envelhecer é 
muito mais que um momento na vida de um indivíduo; an-
tes de tudo, trata-se de um processo extremamente com-
plexo, com implicações tanto para quem o vivencia como 
para a família e toda a sociedade, que experimentam alte-
rações em sua dinâmica.  Além disso, não se pode descon-
siderar o que afi rmam Neri e Jorge, para quem  

a marca social da velhice é estar em oposição à 
juventude, motivo pelo qual é recorrente a oscila-
ção entre a idealização e a depreciação do idoso. 
Os estereótipos - que são crenças generalizadas 
sobre os atributos ou características que defi nem 
um determinado grupo social, como, por exem-
plo, o dos idosos - são transmitidos pela educação 
e associam-se a práticas sociais discriminativas 

(NERI; JORGE, 2006, p. 128).

Em 2003, Anita Neri afi rmava que os preconceitos 
decorriam mais da pobreza, do baixo nível educacional e 
das doenças inerentes à condição de velhos, em uma so-
ciedade que valoriza em demasia a juventude. Além disso, 

4 Palavra que vem do latim educare, educere, traduzida em sentido lite-
ral como “conduzir para fora” ou “direcionar para fora”. 
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reforça a autora, os idosos formam uma categoria rejei-
tada, vistos pelo declínio, dependência e, mais que isso, 
como a antecâmara da morte (NERI, 2006).

Butler (apud NERI, 2006) defi niu o preconceito para 
com os idosos como uma forma de intolerância, compará-
vel às intolerâncias racial, religiosa ou sexual, originando 
políticas e práticas discriminativas.

Nessa perspectiva, é importante marcar o que desta-
ca o Art. 20 da Convenção Interamericana dos Direitos dos 
Idosos, quando registra que:

La persona mayor tiene derecho a la educación en 
igualdad de condiciones con otros sectores de la 
población y sin discriminación, en las modalida-
des defi nidas por cada uno de los Estados Parte, y 
a participar en los programas educativos existen-
tes en todos los niveles, y a compartir sus conoci-
mientos y experiencias con todas las generaciones 
(OEA, 2015, p.12). 

Além de ser signatário dessa Convenção, o Brasil tem 
legislações que reforçam a educação da pessoa idosa como 
um direito, a exemplo da Política Nacional do Idoso - PNI 
(BRASIL, 1994) e do Estatuto do Idoso - EI (BRASIL, 2003). 
Enquanto a PNI estabelece a necessidade de criar progra-
mas específi cos que facilitem a participação e aprendiza-
gem das pessoas idosas, destacando a importância de ofe-
recer conhecimento sobre o processo de envelhecimento 
também para a população como um todo, o EI propõe que 
o poder público torne a educação acessível para o idoso, 
inclusive com a criação de universidades abertas direcio-
nadas a esse segmento, bem como a publicação de livros 
e periódicos adequados ao mesmo, sugerindo que as esco-
las se transformem em espaços para atendimento das de-
mandas e interesses específi cos desse grupo etário. Afi nal, 
não se pode reduzir a importância que têm os idosos, como 
“sujeitos que processam experiências múltiplas, até porque 
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vivenciam um tempo que registra o pretérito, o presente e 
possibilidades de futuro” (D’ ALENCAR, 2002, p. 73).

A existência das universidades abertas à terceira ida-
de no Brasil, embora anterior às legislações atualmente 
vigentes, estabeleceu objetivos que favorecem a saída do 
isolamento, a busca por interação social, a atividade, além 
de assegurar, por parte do poder público, o atendimento 
às necessidades sociais, inclusive de capacitação e reo-
rientação dessas pessoas para uma nova fase da vida, de 
forma ativa e, até mesmo, possível reinserção no mercado 
de trabalho, dependendo do seu desejo. Toni (2011, p. 69), 
por exemplo, sinaliza que 

a educação desse seguimento populacional é uma 
estratégia cujo objetivo é de emancipação desses 
cidadãos, no sentido de dar-lhes instrumentos 
que contribuam para a construção de políticas 
públicas que atendam as suas necessidades de 
saúde, bem como para o fortalecimento da luta 
de classes sociais por equidade, respeito à vida e 
à dignidade.

Além disso, cabe considerar que esse segmento maior 
de 60 anos, que está vivendo cada vez mais, “apesar da 
associação ainda existente de velhice com doença, está 
plenamente produtivo, muitos continuam trabalhando, 
pesquisando, ocupando-se da saúde física e buscando, 
na atividade intelectual, uma maneira saudável de con-
tinuar interagindo, em movimento” (D’ALENCAR, 2011, 
p. 169). Isto porque a educação oportuniza à sociedade 
conhecer e aprender sobre a velhice e, aos velhos, “abrir-
se para o mundo, conhecendo seus direitos e vivenciando 
novas experiências” (OLIVEIRA; OLIVEIRA; SCORTEGAG-
NA, 2011, p. 110), além de “socializar-se, ... de inserir-se 
num contexto social maior, ampliando suas relações pes-
soais, conhecendo novas realidades, desmitifi cando medos 
e percebendo todo o espaço que pode conhecer e vivenciar” 
(SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2012, p. 10). 
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Essas autoras, realçando o papel e a importância que 
tem a educação, afi rmam, ainda, que por meio dela “o ho-
mem se humaniza, se caracteriza, torna-se social e cons-
ciente” ((OLIVEIRA; OLIVEIRA; SCORTEGAGNA (2011, p. 
113). Tratando-se de um processo que deve ser considera-
do contínuo na vida de cada um e na vida social, e deva ser 
acessível a todos como um direito, indistintamente, a edu-
cação não é oferecida universalmente, daí porque aqueles 
que buscam, e conseguem, a sala de aula são os  

[...] que têm autonomia de movimento e sabem da 
capacidade que têm de conduzir o próprio desti-
no, de compartilhar com outros a oportunidade 
de viver a própria história, em um mundo onde 
as mudanças ocorrem cada vez mais velozes; 
são idosos que desejam estar atentos às ques-
tões atuais, que precisam compreendê-las e delas 
participar. Sentem necessidade de voltar a aten-
ção para as questões do seu tempo, que é agora, 
para perceber as possibilidades de reinvenção dos 
espaços gestados nas inúmeras experiências da 
vida, sejam espaços públicos ou privados. Têm 
consciência de que educar-se é fazer-se cidadão. 
E ser cidadão é estar apto a participar da vida 
pública, tomando-a como a capacidade de inte-
ragir e intervir na realidade, de conviver social e 
cotidianamente, de pertencer (D’ALENCAR, 2011, 
p. 171).

Apesar do reconhecido protagonismo desse segmento 
na vida social, a sua participação em programas educa-
tivos nas instituições de ensino superior, além de ainda 
questionado por parte da sociedade, é diminuta, conside-
rando o percentual de idosos que já constitui a população 
brasileira. Embora não se tenham dados estatísticos para 
todo o Brasil, é visível a pequena participação dos velhos 
nas universidades que oferecem programas de educação 
para eles, não alcançando 1% dos que vivem na localidade 
onde se instalam essas instituições de ensino. 
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Embora reconheçam que a sociedade está envelhe-
cendo, os jovens entrevistados, quando questionados so-
bre o que acham da frequência de idosos na universidade, 
manifestam-se de forma reticente, expressando difi culda-
de em considerar que a idade avançada não limita a capa-
cidade de alguém aprender, tampouco o direito de estar 
em qualquer espaço: 

• Legal. É .... É..... Apesar da idade avançada, a faculdade ain-
da oferece mecanismos para inserir o idoso .... (AC, 20 anos). 

• Eu acho que.... eu não tenho bem uma opinião formada so-
bre isso. Mas ... por se tratar de uma universidade, se faz 
necessário sim que desenvolva atividades com idosos ... para 
... terem um envolvimento, até porque eles precisam disso..... 
pra sempre estarem aprendendo alguma coisa (PR, 20 anos).    

Ao tentar compreender as falas acima, é preciso aten-
tar para o que sinaliza Wagner (1998, p. 11), quando afi r-
ma que a teoria das representações sociais 

é basicamente uma teoria sobre a construção 
social em dois sentidos. Primeiramente, [...] são 
socialmente construídas por meio de discursos 
públicos nos grupos. A forma como as pessoas 
pensam sobre as coisas “reais e imaginárias” do 
seu mundo, isto é, o conhecimento que as pesso-
as têm do seu universo, é o resultado de proces-
sos discursivos e portanto socialmente constru-
ídos. Em um segundo sentido, entretanto, esse 
conhecimento é criado pelo grupo. Se um grupo 
de pessoas se comporta como se a loucura fosse 
causada por possessão demoníaca ......., essa lou-
cura se torna um fato em seu mundo.

É, sem duvida, o que ocorre com a concepção de ve-
lhice ainda dominante no imaginário social, apropriada e 
reelaborada pelos jovens acadêmicos. Abric (1998) fala de 
um conjunto organizado de informações, atitudes, crenças 
que um indivíduo ou um grupo elabora a propósito de uma 
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situação, de um conceito, de outros indivíduos ou grupos, 
denotando, portanto, uma visão subjetiva e social da reali-
dade. Todo esse conjunto intervém através do contexto con-
creto, das comunicações e marcos de apreensão trazidos 
pela bagagem cultural, como códigos, valores e ideologias. 

As representações expressas pelos jovens entrevista-
dos certamente foram internalizadas durante seu desenvol-
vimento como pessoa e moldadas diariamente por novos co-
nhecimentos compartilhados nos grupos de pertencimento. 
Além disso, Arruda (2002, p. 131) explica que “a realidade 
é socialmente construída e o saber é uma construção do 
sujeito, mas não desligada da sua inscrição social”. Faz-se 
importante assinalar que a teoria das representações so-
ciais, com base na psicologia e forte apoio sociológico, não 
despreza os processos subjetivos e cognitivos.

   

4 Limitações da velhice x velhice ativa 

Embora a maior parcela da população idosa brasileira 
(cerca de 85%) tenha autonomia total ou parcial, capacida-
de de contribuir para o desenvolvimento sociocultural e eco-
nômico, tenha rendimentos próprios e, portanto, seja ativa e 
produtiva, mesmo que vivenciando algum problema de saú-
de, ainda é comum encontrarmos referências à velhice sob a 
égide reducionista e exclusiva de determinantes biológicos e 
suas derivações (CAMARANO et al., 2004), o que coloca na 
velhice todas as possibilidades de limitação, contrapondo-se 
ao discurso da velhice ativa, que recomenda fazer do envelhe-
cimento uma experiência positiva para que a vida seja acom-
panhada de oportunidades contínuas de saúde, participação 
e segurança. Isto é o que propõe a Organização Mundial da 
Saúde, com o conceito de envelhecimento ativo como “el pro-
ceso de optimización de las oportunidades de salud, partici-
pación y seguridad con el fi n de mejorar la calidad de vida a 
medida que las personas envejecen” (OMS, 2002, p. 79).
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As falas dos entrevistados da pesquisa aqui apresen-
tadas refl etem esse contraponto com o conceito da OMS, 
mas refl etem, também, as representações que constrói o 
senso comum, infl uenciadas pelas vivências e experiên-
cias do dia a dia e de interações entre diferentes culturas 
e que, de tão repetidas e reelaboradas, acabam se trans-
formando em uma “verdade” capaz de marcar, positiva ou 
negativamente, indivíduos e grupos. 

• Por não ter acessibilidade a algo mais novo (AC, 20 anos)
• Por não ter interesse (FM, 22 anos)
• Por não estar lendo muito,....desenvolvendo o hábito da lei-

tura, ... do aprendizado (PR, 20 anos).
• Pode ser preconceito de nossa parte, né?.....a memória já 

está prejudicada, a forma de se locomover já está prejudi-
cada (RB, 20 anos).

Nessas falas, o velho é limitado por não acessar o 
novo, por não estar lendo muito, por desinteresse, pela 
perda de memória, pela forma de se locomover. 

5 O trabalho para quem é percebido como limi-
tado e frágil   

Embora a velhice esteja quase sempre associada a do-
enças, inutilidade e dependência, como se afi rmou antes, 
estudos vêm mostrando que um número cada vez maior de 
idosos continua integrando a força de trabalho do País, ain-
da que estejam aposentados. Além de participarem do mer-
cado de trabalho formal, o setor informal também absorve 
esse segmento, contribuindo, portanto, com a economia do 
País e, muito mais concretamente, com as famílias. De indi-
víduos limitados e frágeis, os idosos contrariam e alteram, 
de modo signifi cativo, a concepção que tenta obscurecer o 
sujeito que envelhece, estruturada que ainda está entre ju-
ventude versus velhice, útil versus inútil.
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As signifi cativas variações do trabalho, ao longo do 
tempo, passaram da punição ao poder, da maldição da 
bíblia à salvação. Na atual realidade brasileira, a onda de 
desemprego faz aumentar o volume de pessoas sobrantes 
que entra no mundo da informalidade, cuja característica 
é a ausência de garantias previdenciárias, de salários, de 
férias, de décimo terceiro (CAMPOS; D’ALENCAR, 2006). 

Na condição de pessoa idosa que já deveria, sob am-
paro da lei,  estar afastada do mercado de trabalho, é pos-
sível identifi car a existência de dois tipos de trabalhador 
idoso nesse mercado: um que continua trabalhando por 
necessidade ou obrigação, outro que o faz por prazer, por 
satisfação, porque se realiza naquilo que faz. Trata-se de 
duas situações essencialmente diferentes, que podem tra-
zer impactos também diferentes sobre a qualidade de vida 
da pessoa idosa, a depender do tipo de trabalho e da fl exi-
bilidade em realizá-lo.

 Entrando cada vez mais tarde no mercado de tra-
balho, os jovens normalizam a continuidade dos velhos no 
mundo do trabalho, quando afi rmam de modo enfático: 

• Devem trabalhar, se a condição de saúde permitir... Por que 
não?

• Sim; se isso faz bem pra ele, se ele gosta de trabalhar, eu 
acho que ele deve continuar trabalhando.

• Sim. ... Não tem porque .... eu acho que deve estar traba-
lhando dentro do limite da pessoa. A gente sabe que o enve-
lhecimento em si traz muitas consequências no físico, mui-
tas debilidades. Eles desenvolvem algumas patologias... 
eu acho que tem que trabalhar sim, mas dentro dos limites 
deles, na área, no setor... eu acho. Mas eu acho que tem que 
trabalhar sim. Se não estiver trabalhando, tem que estar 
estudando, se não estiver estudando, tem que estar fazen-
do algum esporte. Isso faz bem pra ele. Até porque a gente 
sabe que a população mundial está envelhecendo, né, en-
tão é algo que deve ser pensado.

• Deve continuar trabalhando. Eu acho que a partir do mo-
mento que eles são capazes de desempenhar determinada 
função, eles deveriam continuar trabalhando.
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• Deve trabalhar. Ele se sente mais alegre, mais útil. Eu acho 
que a pior coisa é ver uma pessoa fi car em casa se sentindo 
inútil, sem nada para fazer.  

É importante assinalar que os jovens de ontem 
começaram a trabalhar muito cedo, alguns até mesmo 
com dez-doze anos, ao contrário dos de hoje, muitos 
com 25-30 anos que nunca trabalharam. Portanto, hoje 
com 70-80 anos, esses idosos deveriam ter o direito de 
fazer coisas que não tivessem caráter de obrigatorieda-
de, cumprimento de horário, de rotina, ou mesmo tra-
balhos pesados, o que vem ocorrendo com muitos que 
precisam continuar vinculados ao mercado de trabalho 
para ajudar fi lhos e netos, ou mesmo garantir a própria 
sobrevivência. 

Embora afi rmem que o velho deve continuar traba-
lhando, os entrevistados não falam do tipo de trabalho 
mais adequado às características que marcam os velhos, 
por eles focadas na dependência, defi ciência, fragilidade 
física e mental. Subliminarmente, o custo social de enve-
lhecer, cujo declínio é irreversível, pode ser compensado 
com a permanência do velho no mundo do trabalho.

Quando um dos seis entrevistados discorda do traba-
lho na velhice, o faz argumentando ser “uma pessoa fraca, 
que já viveu o que tinha pra viver. ...”  

6 Convivência familiar – a desmitifi cação de de-
pendências, perdas e declínios

Estudos têm revelado o importante papel que cum-
prem idosos junto aos fi lhos adultos e netos, não apenas 
nas questões fi nanceiras, cuja contribuição nem sempre 
se dá do neto para os avós ou dos fi lhos adultos para os 
pais, mas o inverso, ainda que os rendimentos da maioria 
dos idosos brasileiros não sejam substanciosos. 
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A inserção do idoso na família, que pode gerar uma 
convivência equilibrada ou não, foi apontada pelos entre-
vistados como uma relação de amizade, de afetividade, que 
contribui com o crescimento do jovem e equilíbrio salutar 
para o idoso, e tratada como uma relação de exemplo, con-
forme as falas seguintes:  

• [...]  é meu amigo.... [..]. Tudo com ele é bom. Ele me faz rir, dá 
carinho. [...] é exemplo de homem pra minha família (FM, 22 a). 

• [...]  Faz ... crescer, aprender muita coisa, [...] tem experiên-
cia, por ter 74 anos, tem muito chão de vida, muita estra-
da, então você aprende muita coisa. Aprende a lidar com 
alguns problemas. Ela faz você encarar alguns problemas 
com a cabeça fria. Eu gosto disso (PR, 20 a).  

O interessante das respostas, contraditórias quan-
do associadas aos eixos trabalhados, é que os estudantes 
entrevistados mostram, de um lado, visão positiva da ve-
lhice, marcada por uma forte relação de afetividade dos 
netos com os avós, especialmente quando tratam da ex-
periência pessoal de convivência familiar. Mas quando a 
resposta entra no âmbito coletivo, mais universal, há es-
camoteamentos, mostrando expectativa negativa e desco-
nhecimento das particularidades da velhice, além da falta 
de consciência do respeito que merecem os velhos. Esse 
desconhecimento, no entanto, parece injustifi cado, pelo 
simples fato de já terem sido benefi ciados com conteúdos 
sobre envelhecimento em disciplina como Saúde do Idoso. 

O Prof. Paulo de Salles (OLIVEIRA, 2011, p. 31) anali-
sando as relações intergeracionais entre crianças e velhos, 
sinaliza que 

[...] Se existe tal destino comum, capaz de tecer 
vínculos duradouros, ele poderia estar enraizado 
na cultura. Crianças e velhos – estes mais que 
aquelas, mas também elas – são pessoas não re-
conhecidas como tais nas representações domi-
nantes da sociedade. [...] Neste imaginário pre-
valecente, o velho foi banido (porque visto como 
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aquele que já foi ) e a criança ainda não foi in-
corporada (porque tida como alguém que ainda 
não é). Vivem uma opressão social que inclui a 
imagem da destituição, como se a eles não per-
tencesse o presente.  

Considerações fi nais

Embora a compreensão da velhice transcenda a ques-
tão biológica, e embora discussões em torno da questão 
ocorram diariamente nas diferentes mídias, é possível afi r-
mar que parte da juventude brasileira ainda não alterou 
a visão distorcida sobre o segmento idoso da população e, 
mais preocupante, nem mesmo aqueles que se encontram 
no ambiente acadêmico.  

Como a análise neste trabalho focou o estudante de 
enfermagem, cursando primeiro e oitavo semestres, a pre-
ocupação é ainda maior quando conceitos básicos como 
senilidade e senescência não são de conhecimento do estu-
dante. Esse desconhecimento sugere que, embora os cur-
rículos da área da saúde deem mais atenção aos aspectos 
patológicos, o olhar desse jovem sobre a velhice como uma 
etapa do ciclo da vida, e sobre o velho como um indivíduo 
cuja história extrapola as doenças, continua impregnado 
pelas ideias do senso comum. O lugar do velho na socie-
dade, que não pode ser visto isolado de outros processos, 
inclusive o de saúde-doença enquanto construção social, 
não parece ter sido ainda contemplado.  
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