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IDOSAS NO CONTEXTO DA VIDA 
COTIDIANA: COMO PERCEBEM O CORPO

Raimunda Silva d’ Alencar

Para entender que maturidade e ve-
lhice não são decadência, mas trans-
formação, temos de ser preparados 
para isso (LUFT, 2010, p. 127).

Introdução

A palavra corpo, que vem do latim corpus, corporis, 
signifi ca substância, matéria. O termo traduz um conceito 
complexo, que permite enriquecer a abordagem interdisci-
plinar sobre envelhecimento. A pluralidade de olhares pos-
sibilita compreendê-lo a partir das múltiplas dimensões 
que abarca, permitindo uma construção complexa dos 
processos que nele se desenvolvem e das percepções que 
constroem pessoas idosas em torno do próprio corpo ou 
em torno de si. Sem dúvidas, é uma das grandes preocu-
pações humanas, apresentando-se como a identidade de 
cada um que, embora pertença ao indivíduo, é a sociedade 
quem o defi ne e determina o jeito de apresentá-lo, cuidar 
dele, mantê-lo, protegê-lo. 

Nesse sentido, não se pode imaginar a questão do 
corpo sem encará-lo como produto de uma construção 
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histórica; mas não se pode esquecer de que é produto, 
também, de uma essência humana específi ca, que viven-
cia situações específi cas, em lugares determinados. Tra-
ta-se de uma realidade que é, ao mesmo tempo, subjetiva 
e social; é privada e é pública, é produzida pela socieda-
de, mas é, também, produzida pelo sujeito, ao produzir 
signifi cado e sentido. Os processos simbólicos decorren-
tes ocorrem, portanto, na interação entre essas diferentes 
dimensões, o que signifi ca dizer que não ocorre no vazio.   

Envolvido nas emoções produzidas pelo sujeito, o 
corpo se emancipa como ponto de referência no espaço 
e no tempo, transformando-se em essência, substrato da 
identidade e, por extensão, da personalidade. Considerado 
por Barboza (2013, p. 3) como “cenário inafastável que for-
nece elementos onde se desenvolve o processo de constru-
ção” de cada um, é também produto de experiências onde 
se cristalizam a formação psíquica, protege-as como uma 
armadura específi ca, e alicerça-as. 

O corpo é instrumento de realização, mas, também, 
de transgressão; é difusor de satisfação, mas, também, de 
dor; base de sensação, mas também de percepção e cog-
nição; além de ser, também, instrumento de normatização 
de políticas públicas, por meio da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), por exemplo, quando estabelece o envelhe-
cimento ativo, conceito que tomou como base os princípios 
de independência, participação, dignidade, assistência e 
autorrealização, amplamente defendido. 

As emoções são consideradas o primeiro sistema de 
comunicações do ser humano, que compartilham com o 
corpo a motricidade, a sensibilidade e a sensualidade, re-
presentando uma linguagem privilegiada de rupturas e li-
gações com o ambiente, seja ele humano ou físico.

Desde muito cedo, aprendemos que corpo e alma são 
coisas distintas, que devem ser olhadas de modo indepen-
dente, separadas, como se fossem dois mundos, um su-
bordinado e escravizado pelo outro. As chamadas dores 
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da alma sempre assumiram um grau de superioridade em 
relação às dores do corpo. Enquanto a alma era compreen-
dida como a dimensão que representa a presença de Deus 
na vida humana, aquilo que é forte, que é perene, aquilo 
que fala de cada um, que não está visível, o corpo, ao con-
trário, é aquela dimensão sensível que pode ser observada, 
tocada, tem visibilidade desde o nascimento à maturida-
de e a morte. Esse corpo ganha signifi cados importantes 
como o lócus das paixões, do sofrimento e da dor, a fon-
te do erro, dos desejos e pecados, portanto, representa o 
símbolo da vitalidade, do vigor e altivez, mas, também, da 
fraqueza e fragilidade humanas.   

Considerando essa polissemia do corpo e suas múlti-
plas funções, a pesquisa realizada buscou compreender as 
representações que as idosas constroem sobre seus pró-
prios corpos, os componentes afetivos e cognitivos ligados 
à compreensão e percepção do corpo, bem como identifi -
car o conceito que essas pessoas têm sobre corpo ideal, e 
como os signifi cados que constroem sobre o corpo afetam 
as práticas cotidianas de autocuidado.

Para analisar essas construções e percepções, foi uti-
lizada como referência a teoria da Representação Social, 
por considerar que os processos que engendram as repre-
sentações envolvem não só a comunicação, mas as práti-
cas sociais e culturais por elas desenvolvidas cotidiana-
mente. Essas concepções se originam nos signifi cados que 
cada uma dessas idosas elaboram no dia a dia a respeito 
do próprio corpo, refl etindo uma dupla dimensão, de pro-
dução social e de produção subjetiva.
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A pesquisa contou com a participação de 22 idosas 
com idades que variaram de 60 a 88 anos1. A seleção ocor-
reu através da explicitação da proposta em uma sala de 
aula com alunas matriculadas nas atividades da UNaTI-
-UESC, que se manifestaram motivadas a participar do 
trabalho. Foram realizados cinco encontros com o grupo, 
durante cinco semanas, cujo propósito foi direcionar as 
entrevistas, a partir de quatro aspectos de abordagem: 

• o corpo nos espaços e tempos cotidianos, aqui compre-
endendo os espaços privados (relacionados à casa e às 
atribuições diárias como dormir, acordar, comer, cuidar, 
delegar, fazer) e público (relacionados à rua, como traba-
lhar fora, desenvolver ações voluntárias, comprar, vender, 
visitar, divertir, estudar); 

• o aspecto pessoal,  como vestir, maquiar, higienizar, esta-
belecer relações;

• situações/fatos que afetaram ou afetam seus corpos; 

• como vê o próprio corpo e o que signifi ca um corpo ideal.

Nesses encontros, e para abordar um dos aspectos 
elencados anteriormente, foi utilizada a técnica de grupo 
focal. Trata-se de técnica qualitativa de (re) coleção de in-
formações baseadas em entrevistas coletivas, realizadas 
em grupos homogêneos. No primeiro encontro foi feita a 
apresentação da proposta com os presentes na reunião e 
já iniciada a abordagem sobre a visão que temos sobre o 
corpo e como o usamos e cuidamos dele. Nos demais en-
contros, nas semanas seguintes, foram tratados os demais 
aspectos elencados acima.    

1 Vinculadas à Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UnATI – UESC), nas seguintes faixas de idades: 32,4% 
entre 60 e 65 anos, 22,7% entre 66 e 70 anos e 45,5% a partir de 71 anos.   
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2 Falando de representação social e corpo na 
velhice

Para falar de representação social é preciso lembrar 
Émile Durkheim, que inaugura, no campo da sociologia, 
o termo Representação Social2. Atualmente é um conceito 
que aparece ligado a todos os domínios das ciências hu-
manas, situando-se no centro de um conjunto de noções 
ou múltiplos conceitos, como imaginário, ideologia, mito, 
mitologia, utopia e memória (MAKOWIECKY, 2003). 

Durkheim faz uma distinção entre o estudo das re-
presentações individuais, pertencente ao domínio da psi-
cologia, e o estudo das representações coletivas, ao da so-
ciologia. O fundamento de tal distinção estava na crença 
de que as leis que explicavam os fenômenos sociais não 
eram as mesmas leis que explicavam os fenômenos indivi-
duais (FARR, 1995). 

Assim, as representações coletivas, por serem fruto 
dos acontecimentos sociais, se constituem em fato social 
e, como tal, é resultado de uma consciência coletiva e não 
de uma consciência individual. Essa é a razão pela qual, 
segundo Durkheim, não se pode tratar as representações 
coletivas numa perspectiva individual.

O debate iniciado por Durkheim sobre representações 
coletivas foi crucial para Moscovici que buscou, na socio-
logia, um contraponto para a perspectiva individualista da 
psicologia social. Entretanto, Moscovici (1978) defende que 
a representação social, não a representação coletiva, deve 

2 Etimologicamente, o termo ‘representação’ provém da forma latina ‘re-
praesentare’ – ‘fazer presente’ ou ‘apresentar de novo’. Fazer presente 
alguém ou alguma coisa ausente, mesmo uma ideia, por intermédio da 
presença de um objeto (FALCON, 2000). Já para Jovchelovitch (1997), 
a noção de ‘representação’ era sinônimo de cópia, de espelho do mun-
do. Representar era copiar ou reproduzir o social. Essa ideia infl uen-
ciou, por longo tempo, as ciências sociais e a psicologia, dando a ilusão 
da coincidência perfeita entre o psíquico e o mundo. 
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ser encarada “tanto na medida em que ela possui uma 
contextura psicológica autônoma como na medida em que 
é própria de nossa sociedade e de nossa cultura” (MOS-
COVICI, 1978, p. 45).  Para ele, a representação social “é 
uma modalidade de conhecimento particular que tem por 
função a elaboração de comportamentos e a comunicação 
entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26).

Abordar o corpo em envelhecimento na perspectiva 
da Representação Social signifi ca trazer para o debate um 
conjunto de signifi cações construídas e apropriadas no 
processo cotidiano de uma velhice em construção. Con-
siderando que os idosos necessitam se apropriar da reali-
dade, é bom lembrar que eles se apropriam, também, dos 
aspectos estigmatizados dela. 

Para compreender a realidade, apropriando-se de 
ideias e valores circulantes, não é possível separar a razão 
da emoção, o subjetivo do cognitivo, bem como o individu-
al do social, sendo imprescindível analisar a fala do idoso 
com o apoio de elementos que estruturam as representa-
ções construídas no cotidiano, naquilo que faz parte da 
vida de todos os dias, através da convivência que o senso 
comum possibilita, integrado que está à vida do dia a dia, 
e que funciona no sentido de interpretar, pensar e agir so-
bre a realidade. Trata-se, portanto, de um conhecimento 
prático que se opõe ao pensamento científi co.

É comum a percepção da velhice vinculada a aspec-
tos negativos e à homogeneização, como se todos envelhe-
cessem da mesma maneira, tivessem a mesma história de 
vida e vivessem as mesmas situações, nas mesmas cir-
cunstâncias. Não se tem levado em conta que os padrões 
de envelhecimento e as qualidades da experiência de en-
velhecer dependem da interação de muitos fatores, que in-
cluem circunstâncias histórico-culturais, intelectuais e de 
personalidade, e refl etem as condições materiais de vida, 
os condicionamentos individuais e da própria sociedade 
onde se encontram.  
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Considerados um peso e um problema para o Estado 
brasileiro, inclusive para as famílias, os velhos continu-
am marginalizados, apesar de muitas mudanças. Embora 
não se tenha dúvida de que o prolongamento da vida re-
presenta ganhos, tem sido comum que a longevidade seja 
considerada uma ameaça, um grande desafi o para toda a 
sociedade, nas suas múltiplas dimensões. 

Ainda que parte da sociedade brasileira esteja mais 
sensível às questões que dizem respeito à velhice e ao en-
velhecimento, as representações sociais ainda negativas 
continuam sendo construídas, apropriadas e reproduzidas 
em toda a sociedade, por todos os segmentos sociais e, até 
mesmo, pelo próprio velho. Não se pode negligenciar o fato 
de que as nossas ideias e pensamentos são organizados de 
acordo com um sistema que está condicionado pela cultura.   

Apesar dessa sensibilidade, só os velhos sabem que 
não é fácil ser velho no Brasil, onde quem não produz de 
acordo com as normas de mercado não tem lugar nem es-
paço e onde direitos e oportunidades iguais não existem 
para todos. Ao longo da história econômica e social bra-
sileira, o trabalhador nunca foi valorizado, nem mesmo 
como cidadão, cujos direitos lhe foram sistematicamente 
negados (COSTA; CAMPOS, 2009). Hoje, na condição de 
velho e perdida a oportunidade de continuar produtivo, 
a afi rmação de Bosi (1994, p. 81) é emblemática: “o velho 
não tem arma. Nós é que temos de lutar por eles”. 

Ao analisar a questão estrutural das representações 
sociais, Jean Claude Abric (1998, p. 28) considera que elas 
respondem a quatro funções:  a função de saber,  quando 
permite aos atores compreender e explicar a realidade por 
meio da aquisição de saberes práticos do senso comum, 
coerente com a capacidade cognitiva e os valores a que 
aderem esses atores; a função identitária, quando defi ne 
a identidade e permite que a especifi cidade do grupo seja 
protegida; a função de orientação, quando guia os compor-
tamentos e as práticas, defi nindo o que é lícito, tolerável 
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ou inaceitável em um dado contexto social; fi nalmente, a 
função justifi cadora,  quando permite preservar e justifi -
car comportamentos e práticas que podem contribuir para 
a diferenciação social, estereotipar relações entre grupos, 
discriminar ou manter distância social entre eles. Essas 
funções dão a medida da importância das representações 
sociais na orientação de condutas e práticas sociais e no 
sentido de investigação de como se formam e funcionam 
as referências utilizadas para classifi car pessoas e inter-
pretar acontecimentos da realidade, decorrente das rela-
ções com a linguagem, a ideologia e o imaginário social.

O que é importante assinalar é que a teoria das repre-
sentações sociais trata da produção dos saberes sociais, 
aqueles que se produzem no cotidiano e que pertencem ao 
mundo vivido (JOVCHELOVITCH, 1997). Por pertencer à 
concretude da vida, ela permite a interpretação do mundo, 
facilita a comunicação e orienta as ações e comportamen-
tos. Em outras palavras, a representação é uma constru-
ção do sujeito enquanto sujeito social e enquanto indiví-
duo, devidamente contextualizado. 

3 O discurso das idosas na construção da 
representação do corpo 

o corpo é também o que dele se diz e aqui estou 
a afi rmar que o corpo é construído, também, pela 
linguagem. Ou seja, a linguagem não apenas re-
fl ete o que existe. Ela própria cria o existente e, 
com relação ao corpo, a linguagem tem o poder 
de nomeá-lo, classifi cá-lo, defi nir-lhe normalida-
des e anormalidades, instituir, por exemplo, o que 
é considerado um corpo belo, jovem e saudável  
(GOELLNER, 2003, p. 29).

O interesse pontual pela questão do envelhecimento 
representa, sem dúvidas, um aspecto positivo para toda a 
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sociedade, que reconhece as demandas que o incremen-
to de anos à vida vem estabelecendo. Com a longevidade 
cada vez mais crescente, maiores e mais qualifi cados co-
nhecimentos exige esse segmento populacional. 

  Ainda que continue sendo vista como peso econômico, 
do ponto de vista social, a velhice é olhada, também, pelo cor-
po que apresenta, mais especifi camente pela debilidade física, 
que no imaginário social quase sempre se associa à debilida-
de cognitiva. Trata-se, portanto, de mecanismo depreciativo e 
discriminatório, que confere às pessoas idosas um signifi cado 
que as diminui perante essa mesma sociedade, cabendo-lhes 
aceitar as categorias impostas, identifi cando-se com elas a 
fi m de serem reconhecidas e de se reconhecerem (GOFFMAN, 
1988), ou rejeitá-las, buscando e revelando mecanismos e es-
tratégias para superar os modelos impostos. 

3.1 O corpo nos espaços e tempos cotidianos

[...] Pois não somos só nossa aparência; mas so-
mos também nossa aparência. Negá-la é negar o 
que, afi nal, nos tornamos. Por isso, se é melancó-
lico negligenciar a aparência, é patético querermos 
parecer ter 20 anos aos 40, ou 40 aos 70. Deverí-
amos querer ser belas, dignas, elegantes e vitais 
pessoas – de 60 ou 80 anos (LUFT, 2010, p. 91).

O corpo é aquela dimensão sensível que pode ser ob-
servada, que é visível, do nascimento ao defi nhamento e a 
morte, passando pelo crescimento. Também é considerado 
a sede do sofrimento e da dor, a fonte do erro, portanto, o 
símbolo da fraqueza humana. Já a alma era considerada 
mais nobre, porque considerada a dimensão propriamente 
humana, aquilo que faz o ser humano diferente de outros 
animais, ou da natureza de um modo geral. É o instrumen-
to por meio do qual o ser humano vivencia com o outro, ao 
mesmo tempo em que se socializa com o meio social. 
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O corpo nos espaços e tempos cotidianos é o corpo do 
dia a dia, é o corpo de todas as horas. O cotidiano, conforme 
o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1995, p. 184), é defi nido 
pelo que é “diário, de todos os dias”. O signifi cado simples 
dessa palavra esconde toda uma complexidade de ações 
e práticas, saberes, características que estão inseridas na 
vida cotidiana. Como diz Michel de Certeau (1998, p. 31), é 
“aquilo que nos é dado cada dia”. E o que nos é dado? 

Estudiosa do cotidiano, Agnes Heller (2000, p. 17) faz 
a análise teórica sobre a vida de todos os dias e enfatiza 
que a vida cotidiana “é a vida de todo homem”, “é a vida 
do homem inteiro”, ou seja, todos estão inseridos em um 
cotidiano, fazem parte dele, com a individualidade de cada 
um. O cotidiano é a história vivida por todos e por cada 
um, partilhada e compartilhada. 

As idosas deste estudo deixaram claro que no seu dia 
a dia há uma multiplicidade de ações e rotinas no que diz 
respeito ao aspecto pessoal (higiene, vestuário, maquia-
gem), ao espaço da casa (varrer, lavar, passar, cozer, rezar) 
e da rua (trabalhar, fazer compras, ir à igreja), desde o 
momento em que acordam. Deixam claro que essas ações 
e rotinas não se separam, ainda que possam estabelecer 
horários para realizá-las.

 O importante é assinalar que os fazeres cotidianos 
geram corpos e estratégias de produção desses fazeres, 
que tanto podem estabelecer códigos de como ser e pare-
cer, de como vestir, descansar, mas, até mesmo, higienizar 
e alimentar. 

Isso posto, é cada vez mais imperativo saber como 
se organiza um corpo em uma ordem social que pressio-
na, exige, cria demandas, ameaça, desestrutura, confun-
de, traz insegurança, estressa, violenta. De um lado, essa 
ordem social produz corpos deprimidos, em pânico, de-
pressivos, viciados, cansados, sem forças, feridos, amas-
sados, drogados, machucados, compulsivos, sem respos-
tas para as dúvidas e incertezas cotidianas. De outro lado, 
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essa mesma ordem produz corpos conectados, sarados, 
erotizados, esculpidos, explorados, mercantilizados, que 
malham, que dançam, que andam na moda, que ditam 
moda, corpos que são capazes de estabelecer novos recor-
des (“beijei tantos homens ou tantas mulheres”, “fi z sexo 
tantas vezes hoje, na semana, com tantos homens ou tan-
tas mulheres”, “trabalho xis horas por dia”), corpos que se 
transformam no centro das atenções e sonho de consumo 
(ainda que para isso tenham que passar por sacrifícios).   

Partindo dessas concepções, verifi ca-se que inserir a 
questão do corpo de pessoas idosas como tema de estudo 
implica um olhar sobre a vida diária dessas pessoas, atra-
vessadas por problemas de várias ordens, que têm regras 
e organicidade estruturadoras do dia a dia, regras essas 
que se manifestam na organização da vida privada, do des-
canso, da troca, como quer Heller (2000), complementadas 
com as regras para o autocuidado, para a manutenção da 
funcionalidade física e cognitiva, pela obrigatoriedade de 
uma velhice ativa, como estabelece a medicina.

Merleau-Ponty (1999, p. 269) assinala que 

quer se trate do corpo do outro ou de meu pró-
prio corpo, não tenho outro meio de conhecer o 
corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, retomar 
por minha conta o drama que o transpassa e 
confundir-me com ele. Portanto sou meu corpo, 
exatamente na medida em que tenho um saber 
adquirido e, reciprocamente, meu corpo é como 
um sujeito natural, como um esboço provisório 
de meu ser total.

É ainda Merleau-Ponty (1999, p. 227) quem afi rma 
que “se o corpo pode sinalizar a existência, é porque a rea-
liza e porque é sua atualidade”. A propósito dessa afi rma-
ção, é interessante observar o que diz Stefano Rodotà (apud 
BARBOZA, 2013, p. 9), quando põe em pauta as seguintes 
indagações: “de quem é o corpo? Da pessoa interessada, de 
sua família, de Deus, da natureza, da sociedade que dele se 
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apropriou, de um médico ou de um juiz que lhe estabelecem 
o destino?” Além disso, de qual corpo se fala?  

Para a primeira pergunta, pegamos a afi rmação de 
Studart (1990, p. 34), dizendo que “o nosso corpo nos per-
tence” pelas possibilidades que ele oferece, de percepção 
do mundo, de descobertas, de identifi cação, de subjetiva-
ção e de vivências. No entanto, e embora seja a partir dele 
que construímos, interagimos, trocamos, somos, conhece-
mos, confi rmamos, negamos, fi camos, fugimos, fi ngimos, 
encontramos, desencontramos, essa autonomia é apenas 
aparente (D’ALENCAR, 2007, p. 21). 

A segunda pergunta, não menos difícil que a anterior, 
evidencia a presença de vários corpos, que transcendem o 
corpo biológico, que vão do social ao psicológico, do corpo 
político ao jurídico. Todos esses corpos apresentam dupla 
expressão: uma real, que é o corpo físico, que está presen-
te em determinado momento e lugar, e uma virtual, que 
transita com a transmissão de dados e para a qual não há 
limites de tempo ou espaço. Na verdade, afi rma Heloisa 
Barboza, é possível que o corpo virtual não tenha qualquer 
vínculo com o real, na medida em que pode ser “criado” 
pela própria pessoa ou por terceiros, com características 
totalmente distintas do corpo físico existente (BARBOZA, 
2013, p. 9).

Sant’ Anna (1997, p. 276-277) ao analisar a condição 
do corpo humano na história, afi rma que estudá-lo “[...] é 
uma forma de descobrir, junto a todas as regras e coações, 
a emergência de liberdades e de prazeres outrora inexis-
tentes”.  

Falar do corpo de pessoas idosas nos espaços e tem-
pos do dia a dia é falar de ações e práticas inseridas na 
vida cotidiana, como o cuidado e a atenção pelo aspecto da 
aparência pessoal, o que faz para cuidar do corpo, desde a 
hora em que acorda. Uma das falas sugere descuido com 
o corpo em etapas pretéritas, revelando ao mesmo tempo 
que a velhice a despertou e a liberou para cuidar-se mais. 
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• [...] Eu vim aprender a cuidar mais do meu corpo depois de 
uma certa idade. Hoje eu me cuido mais. Quando se é jovem 
tem muita coisa; não dá tempo nem se tem preocupação 
com isso (E1, 72a). 

Atitudes renovadas têm signifi cado o resultado de 
novas percepções, de novos sentimentos, de novas emo-
ções. É que as mudanças, sejam psicológicas ou fi sioló-
gicas, caminham e acontecem juntas, alterando a nossa 
forma de pensar. É Nélida Piñon, escritora, quem afi rma, 
em seu romance A casa da paixão, que o corpo, uma vez 
inaugurado amorosamente, uma vez erotizado, altera o 
pensamento. 

 
• Venho de uma família de obesos, diabéticos e cardíacos. 

Por isso, priorizei meu corpo. Faço ioga desde os anos 80 
(quando ainda trabalhava no banco). .... Hoje não sinto 
nada. Pelos antecedentes, cuido da alimentação, que é a 
mais natural possível. Não fumo, não bebo (He, 67a).

3.2 O aspecto pessoal: vestir, maquiar, higienizar, 
estabelecer relações

As qualidades interiores vão sobressaindo, afi r-
mando-se sobre as físicas. Ao contrário da pele, 
cabelos, brilho de olhar e fi rmeza de carnes, elas 
tendem a se aprimorar: inteligência, bondade, 
dignidade, escutar o outro. Capacidade de com-
preender (LUFT, 2010, p. 90).

A construção social do corpo nos espaços e tempos 
cotidianos inicia-se já no nascimento, dada a contextua-
lização desse momento. Nesse contexto, diz Heller (2000, 
p. 20), “a vida cotidiana não está fora da história, mas no 
centro do acontecer histórico: é a vida verdadeira essência 
da substância social”, sendo por isso parte inerente à exis-
tência de todo e qualquer indivíduo.
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Com seu amadurecimento diário, que Heller (2000) 
denominou de “assimilação da manipulação”, a idosa con-
segue viver o seu próprio cotidiano, aprendendo com o 
grupo a que pertence não só as artes de fazer como a de 
consumir. Aprende a manipular os objetos, instrumentos e 
a apoderar-se do uso social desses objetos, mas, também, 
aprende a apropriar-se de outras interações e a conviver 
com outros grupos, diferentes do seu originário, explici-
tando a beleza do corpo por uma aparência de efeito jovem 
(roupas, maquiagem, higiene). 

• Sou muito simples quanto à minha maneira de vestir, sou 
desligada mesmo de usar produtos de beleza... (Mg, 71a).

Apesar das aprendizagens, não se pode minimizar o 
paradoxo vivido pelas idosas: de um lado, as possibilidades 
de prolongamento da vida: mais anos, mais meses, mais 
dias de vida; de outro lado, a rejeição sofrida pela não acei-
tação, por parte da sociedade, do benefício da longevidade. 
De um lado, pode estar liberada (ou não) do trabalho na 
rua (algumas das idosas trabalham em igreja, têm barraca 
na feira, ou estão em sala de aula) e, de outro envolvem-se 
diuturnamente com os serviços domésticos, cuidados dos 
fi lhos e netos, ainda dependentes das mães e avós. 

4 Situações/fatos que afetaram ou afetam seus 
corpos 

[...] sobre o corpo se encontra o estigma dos acon-
tecimentos passados do mesmo modo que dele 
nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros� 
nele também eles se atam e de repente se expri-
mem, mas nele também eles se desatam e entram 
em luta, se apagam uns aos outros e continuam 
seu insuperável confl ito (FOUCAULT, 1979, p. 
22).



A REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DA VELHICE     [161]

Os sentidos humanos são treinados para perceber e 
decodifi car essas marcas, além de classifi car os sujeitos 
pelas formas como eles se apresentam corporalmente, pe-
los comportamentos e gestos que empregam e pelas várias 
formas com que se expressam.

O importante é considerar que esse corpo que revela 
cada idosa, que identifi ca cada uma, não é um corpo aca-
bado; ele é provisório, é permanentemente modifi cado:

• [...] as rugas no rosto, as carnes fl ácidas das pernas. E cla-
ro, na medida em que os anos passam a gente encolhe mais 
(Cs, 89a).

As mudanças vividas cotidianamente, independente 
da idade e da posição social e condição étnica, econômica, 
social, religiosa, educacional são registradas no corpo, o 
que sinaliza a ideia de que o nosso corpo é um elemento 
em permanente construção, como o é cada sujeito. Como 
diz uma entrevistada, 

• [...] agora é que estou percebendo o quanto mudei. Provavel-
mente murcharei mais ainda (Ra, 74a). 

Dessa compreensão decorre a afi rmação de Sant’An-
na (2000, p. 237), para quem se o corpo não cessa de ser 
descoberto, é preciso não perder de vista a provisoriedade 
de cada conhecimento produzido a seu respeito: constan-
temente redescoberto, nunca, porém, completamente re-
velado (apud D’ALENCAR, 2007, p.29).

Considerando que cada sociedade em tempo histórico 
específi co tem seu modelo de corpo, este modelo supõe uma 
referência a uma norma, a uma concepção de gestos, de 
códigos, de posturas. Assim, o corpo não pode ser pensa-
do fora de um contexto social no qual se insere, ou isolado 
dele, o que signifi ca dizer, também, que pensá-lo fora das 
relações tira-lhe a conotação natural, de algo dado, que está 
aí. O corpo não só (re) produz códigos e signifi cados, mas 
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é também por eles produzido. É de Goellner (2003, apud 
D’ALENCAR, 2007, p. 29) a afi rmação de que

mais do que um conjunto de músculos, ossos, 
vísceras, refl exos e sensações, o corpo é também 
a roupa e os acessórios que o adornam, as inter-
venções que nele se operam, a imagem que dele 
se produz, as máquinas que nele se acoplam, os 
sentidos que nele se incorporam, os silêncios que 
por ele falam, os vestígios que nele se exibem..

O corpo, portanto, não é uma entidade já pronta, mas 
é datado historicamente. “[...] As relações, as práticas so-
ciais, historicamente datadas que produzem, ao longo da 
vida, nossos sentimentos, nossas preferências, nossa apa-
rência e nossa fi siologia” (SANT’ ANNA, 1997, p. 279). 

5 Como vê o próprio corpo e o que signifi ca um 
corpo ideal

Os corpos são signifi cados e ressignifi cados pela cul-
tura; mas ao mesmo tempo são por ela alterados. Basta 
que olhemos o processo de mudanças no nosso próprio 
corpo, ainda que nossos desejos e necessidades estejam 
em dissonância com a aparência de nosso corpo. 

• [...]  não cuidei  do meu corpo, e ele envelheceu mal (Am, 67a).

 
Os corpos não são, pois, tão evidentes como usual-

mente pensamos, tampouco as identidades são uma de-
corrência direta das “evidências” dos corpos, conforme a 
fala abaixo:

• O meu envelhecimento está acontecendo através de uma to-
mada de consciência. Tenho que exercitar a ponderação, o 
bom senso. Lutar com nosso principal inimigo: nós mesmos. As 
perdas serão inevitáveis, mas os ganhos também (Mc, 68a).
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Weeks (1995) lembra que o corpo é inconstante, que 
suas necessidades e desejos mudam. O corpo se altera 
com a passagem do tempo, com a doença, com mudan-
ças de hábitos alimentares e de vida, com possibilidades 
distintas de prazer ou com novas formas de intervenção 
médica e tecnológica.

• corpo ideal é um dom de Deus. Graças a Deus até hoje es-
tou inteira, apesar da decadência. Particularmente eu já vivi 
esse corpo ideal; com tudo inteiro. O que mais me entristece 
é ver o meu corpo morrendo aos poucos; não se pode parar 
as marcas do tempo; aceito tudo isso pacientemente e vou 
levando e vivendo (MG, 72a).

É importante conhecer como determinada caracterís-
tica passa a ser reconhecida, passa a ser signifi cada, como 
uma “marca” que defi ne a identidade. Cabe perguntar, por 
exemplo, quais os signifi cados que, nesse momento e nes-
sa cultura, estão sendo atribuídos, por pessoas idosas, por 
exemplo, a um corpo tatuado, a um corpo de piercing, a 
um corpo musculoso, a um corpo encoberto ou a um corpo 
desnudado.  

Mas ainda que se distancie do seu destino biológico, 
por força de intervenções as mais variadas, o corpo é talvez 
a mais eloquente expressão da individualidade, da autor-
referência, do lugar que ocupa cada sujeito na hierarquia 
social, do lugar que ocupam determinados valores, como 
a religião.  

• O meu corpo é instrumento da minha vida, do meu espírito. 
Zelo por ele no sentido de não me contaminar; não tenho 
vícios (Ná, 76a).

• [...] Tenho muito cuidado com meu corpo,.... uso cremes, gas-
to o que posso para usar e deixar minha pele macia. Faço 
meu cabelo toda semana em salão... Faço hidroginástica..... 
Só uso perfume frances. Gosto de mim, me amo, ... gosto de 
toalhas bem macias... (Cl, 68a).
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• Vejo-o como o nosso principal indicador. Através dele sa-
bemos muito sobre nós. Atualmente conseguimos entender 
seus sinais e procuramos não abusar... É um grande aliado 
(Mc., 68a). 

Tratado como objeto afetivo, o investimento nos cor-
pos é fato para uma parcela das idosas da pesquisa, que 
afi rmam exercitar-se diariamente com alongamento, ioga, 
RPG, esteira de massagens, caminhada, pilates, atividade 
física, hidroginástica. 

Sodré (1996, p. 175) afi rma que o corpo humano é 
posto em crise por uma ordem tecnocultural que o nega, 
seja quando lhe atribui uma fraqueza fundamental (reme-
diável apenas pela tecnologia ergonômica e biomédica), 
seja quando o incita a superar-se por meio de práticas 
cujo ideal é tocar os limites do humano e vislumbrar o inu-
mano, tanto na forma da máquina como do animal. Nes-
sa ordem se inscrevem a clonagem, as próteses, a difusão 
de  epidemias que resultam da transfusão de sangue, em 
um movimento chamado por José Gil3 (SANT’ANNA, 1997, 
p.253) de “desapropriação do corpo”.

Hoje, é possível que microcâmeras adentrem o cor-
po e enviem imagens do seu funcionamento instantane-
amente, que cânulas sejam usadas para sugar gorduras 
localizadas, estabelecendo-se e defi nindo-se o padrão que 
se deseja. É o corpo humano que, confundindo-se com a 
máquina ou produzido por ela, produz um corpo tecnica-
mente moderno, um cibercorpo (D’ALENCAR, 2007, p. 23), 
“desapropriado” do seu dono.

As imposições de saúde, beleza, vigor, força, que a so-
ciedade realça em relação aos corpos, são apropriadas pelas 
idosas da pesquisa, que procuram adequar-se aos critérios 
estéticos e higiênicos, por meio de cuidados físicos, exercí-
cios, roupas, aromas, alimentos, adornos, como afi rmam. 

3 Filósofo, professor da Universidade de Lisboa.
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Esses variados processos inscrevem nos corpos mar-
cas de identidade e, ao mesmo tempo, de diferenciação, 
mostrando que as representações sociais têm a função de 
interpretar a realidade que cerca as idosas desta pesqui-
sa, orientando as suas atitudes, preservando as do grupo 
de pertencimento em relação a outros grupos, como quer 
Abric, citado anteriormente. 

• Engordei, agora estou com problema de saúde.... mas já 
recuperando (LO, 77a).

O corpo não é nada mais do que uma ideia histórica, isto 
é, um simples produto de construção cultural da sociedade, 
uma entidade real, material, um substrato de cada uma des-
sas idosas. A representação do corpo tanto pode estar asso-
ciado a uma necessidade produtiva, como pode associar-se à 
funcionalidade. Em ambos os casos pode-se vinculá-lo direta-
mente com a rentabilidade, seja ela fi nanceira e/ou funcional. 

• é o corpo que pode responder às necessidades; pode andar, 
não sentir dores... (Am, 67a).

• ... é aquele saudável (Lou, 69a)
• ... é corpo saudável que deve estar em sintonia com o cére-

bro, os sentimentos, as emoções (MG, 72a).

Assim, as idosas não escapam dos critérios estéti-
cos e éticos que a sociedade estabelece como corpo ideal. 
Da mesma forma, o envelhecimento, associado à perda de 
prestígio e afastamento do convívio social, também está 
associado à gordurinha corporal4.

• Corpo ideal é o que tenho. Vejo como dádiva de Deus. Corpo 
perfeito é aquele que eu me vejo e me aceito, do jeito que 
está. Tenho que viver o tempo, o momento (Na., 72a).

4 “É feio, é triste mesmo ver-se uma pessoa obesa, principalmente  se se 
tratar de uma senhora; toca às vezes as raias da repugnância” (apud 
PRIORE, 2000, p. 75)
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• Meu próprio corpo; eu estou bem com ele. Emagreci 15kg, 
apenas por ter reduzido o sal (Ar., 65a).

• Corpo ideal é o que tenho neste momento. ...... Vejo como 
um templo do espírito santo. Procuro não ingerir alimentos 
ruins; e mantenho uma alimentação saudável (He, 64 a). 

• É aquele que proporciona saúde (qualidade de vida). Nosso 
corpo físico, por exemplo, a partir dos 52 anos, quando co-
meçamos a escutá-lo, respeitá-lo e cuidá-lo tem correspondi-
do de maneira bastante satisfatória (Mc, 66a).

Contrariando a afi rmação de Barboza (2013), quando 
sugere a possibilidade de não haver relação do corpo real 
com o virtual, as idosas desta pesquisa estabelecem con-
vergência entre o corpo ideal e o real, partindo do próprio 
corpo. A relação corpo ideal-corpo real é feita diretamente 
e aparece na saúde, no trabalho em casa e fora de casa, na 
religião, no lazer, mas, também, na indiferença que expe-
rimentam. Ao falar do próprio corpo, elas já não tratam de 
qualquer corpo, do corpo do outro, mas o próprio, o da sua 
vivência, da experiência que cada uma tem de si mesmo, 
da sua própria história, da sua própria vida.  

Considerações...

Não se têm dúvidas de que a experiência de vivenciar 
o próprio corpo marca o ser humano do começo ao fi m da 
vida. Embora seja uma experiência vivida por todos, não 
se trata de experiência homogênea. Ela é vivida diferente-
mente, de acordo com o contexto cultural em que se en-
contra esse corpo, da classe social a que pertence, da etnia 
e do próprio ciclo de vida.

As idosas se identifi cam a partir de múltiplos cuidados 
com seus  corpos e, ao mesmo tempo, se diferenciam, mos-
trando que as representações sociais que constroem e/ou 
se apropriam, no contexto onde se encontram, respondem 
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às funções assinaladas por Abric, conforme apontadas an-
teriormente: as idosas compreendem e reproduzem  o que o 
senso comum concebe sobre os seus corpos, além de com-
portarem-se e praticarem atividades corporais de autocui-
dado dentro daquilo que é social e previamente esperado 
para a pessoa idosa. Embora pensem romper com os este-
reótipos que caracterizam a realidade comum do conjunto 
social, permeia o imaginário social. 

Mas é, também, uma atividade mental que orienta 
as idosas a posicionarem-se em relação à importância e 
singularidade de seus corpos, no que toca a diferentes si-
tuações, objetos e fatos da vida cotidiana. 
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