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REPRESENTAÇÕES DA VELHICE 
NO OLHAR DOS JOVENS

Vania Herédia

Josiane Bonvolini

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

Com o envelhecimento da população, a heterogenei-
dade na velhice tornou-se um fenômeno visível. Entretanto, 
a heterogeneidade na velhice nos leva a pensar como esses 
velhos se prepararam para envelhecer e o que permaneceu 
no imaginário, como consciência desse processo. O estudo 
aqui realizado tem como objetivo apresentar as diversas 
percepções que os jovens têm sobre o envelhecimento hu-
mano a fi m de fornecer elementos para a discussão sobre o 
tema, levando em consideração que a caminhada existen-
cial pode ser planejada pelos jovens enquanto jovens. 

Os registros desses testemunhos mostram a fragilida-
de da idealização por parte dos jovens do que vão enfrentar 
no seu processo de envelhecimento. Nessa direção, pode-
se dizer que nem todos os velhos encaram a velhice da 
mesma forma e as reações, em relação aos seus comporta-
mentos, são diferenciadas, o que também revela que a pre-
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paração ou a não preparação não foi comum. O estudo é 
de natureza qualitativa, exploratória e trata de narrativas 
de jovens sobre o envelhecimento. A pergunta norteadora 
questiona como eles se imaginavam com 92 anos, e suas 
narrativas constituíram o corpus deste estudo. A pesquisa 
foi realizada na disciplina de “Longevidade, Vida e Socie-
dade”, oferecida aos cursos de graduação da Universidade 
de Caxias do Sul, de 2015 e 2016. Os entrevistados foram 
45 alunos. Para a avaliação das narrativas, foi utilizado o 
método de análise de conteúdo, baseado na concepção de 
Moraes (1994, p. 2), cuja metodologia de pesquisa permite 
identifi car as percepções dos entrevistados, a fi m de com-
preender os signifi cados que atribuem ao tema. Das nar-
rativas, nasceram três categorias de análise que discorrem 
sobre as representações sobre a velhice pelos jovens. 

O resultado do estudo evidencia a importância de 
uma educação para a velhice ao longo da vida, a fi m de 
alertar aos mais jovens sobre a riqueza do processo que a 
vida proporciona ao ser humano. Beauvoir (1990, p. 10), 
parafraseando Proust, diz: “É com adolescentes que du-
ram um número bastante grande de anos que a vida faz 
velhos” e que “conservam as qualidades e os defeitos do 
homem que continuam a ser”.

Dessa maneira, a intenção deste estudo atende à 
chamada de consciência por jovens sobre como esperam 
envelhecer. Mesmo que não seja comum essa refl exão, nos 
seus imaginários aparece o modelo daqueles que os edu-
caram e das condições que vivenciaram com seus pais e 
avós, negando que a realidade de cada um possa modifi car 
o seu processo de envelhecimento. 

2 Diversas concepções de velhice

Por certo, os que não obtêm dentro de si os recursos 
necessários para viver na felicidade acharão execrá-
veis todas as idades da vida. Mas todo aquele que 
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sabe tirar de si próprio o essencial não poderia jul-
gar ruins as necessidades da natureza. E a velhice, 
seguramente faz parte delas! Todos os homens de-
sejam alcançá-la, mas ao fi carem velhos, se lamen-
tam. Eis aí a inconsequência da estupidez! (Cicero).

Beauvoir diz que a velhice “não é um fenômeno está-
tico; é o resultado e o prolongamento de um processo” (BE-
AUVOIR, 1990, p. 17). Diz ainda que “não poderia ser com-
preendida senão em sua totalidade; ela não é somente um 
fato biológico, mas também um fato cultural” (BEAUVOIR, 
1990, p. 20). Essa concepção, muito utilizada nos estudos 
do envelhecimento, mostra que a velhice é um ciclo de vida 
que está conectado a todo o processo que o ser humano 
passou desde o nascimento, mas que ser velho é uma con-
dição daqueles que conseguiram chegar nesse ciclo. 

Caldas (2010, p. 19), quando trata de envelhecimen-
to em termos biológicos, diz que o mesmo “compreende 
os processos de transformação do organismo que ocorrem 
após a maturação sexual e que implicam a diminuição 
gradual da probabilidade de sobrevivência”. Essa autora 
chama a atenção que o envelhecimento e o desenvolvimen-
to “são processos que coexistem ao longo do ciclo vital” 
(2010, p. 19) e que aquele que envelheceu teve oportuni-
dade de passar pelo processo. 

Neri (2001, p. 27) tem a mesma concepção sobre o en-
velhecimento, utilizando a maturação sexual como ponto 
de referência, mas coloca que “esses processos são de natu-
reza interacional, iniciam-se em diferentes épocas e ritmos 
e acarretam resultados distintos para as diferentes partes 
e funções do organismo”. Entretanto, Neri (2001, p. 27-28) 
chama a atenção que “há um limite para a longevidade, 
estabelecido por um programa genético que permitiria ao 
organismo suportar uma determinada quantidade de muta-
ções. Esgotado esse limite, o organismo perece”.

Para cada época, a velhice estava associada a um 
atributo que justifi cava o ciclo vital e dava a ele respostas 
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prontas como explicação coletiva. Muitos fi lósofos defi niam 
a velhice pela idade e com atributos positivos, no sentido de 
acúmulo de experiências, de conhecimento, de saber acu-
mulado.

Debert (1999, p. 13) alerta que à medida que a velhi-
ce assume uma visibilidade na sociedade contemporânea, 
ocorre um duplo movimento que marca essa visão, ou seja, 
de um lado a “socialização progressiva da gestão da velhi-
ce; durante muito tempo considerada como própria da es-
fera privada e familiar,” e, de outro lado, “uma questão de 
previdência individual ou de associações fi lantrópicas, ela 
se transforma em uma questão pública.” Esse cuidado da 
sociedade contemporânea não existia anteriormente como 
proteção do cidadão, refl ete uma concepção homogênea 
daquele que envelhece e nesse sentido a representação do 
velho carrega uma forte tendência a homogeneização. Nes-
sa direção, Debert esclarece que a velhice é “tratada como 
uma etapa da vida caracterizada pela decadência física e 
ausência de papéis sociais” (1999, p. 14). Entretanto, a 
autora chama a atenção de que o avanço da idade visto 
pelas fragilidades, perdas e dependência, torna-se respon-
sável por representações marcadas por imagens negativas, 
calcadas na doença, no sofrimento e nas perdas. Alerta 
ainda que houve “um processo de reprivatização” da velhi-
ce onde a mesma resulta de responsabilidades individuais 
e nesse sentido ganha novas representações.

Debert (1999), quando trata da homogeneidade e da 
heterogeneidade na velhice, usa Guillemard (1986) que, 
por meio de três grandes conjuntos de mudanças estrutu-
rais, que afetaram os velhos no século XX, mostra como foi 
a passagem dessa homogeneidade para a heterogeneidade. 
Nesse sentido, a associação de velhice à pobreza foi muito 
comum no período pós-guerra mundial, quando os idosos 
apresentavam características muito semelhantes. Entre-
tanto, após a metade do século XX, quando muitos países 
pensam o sistema de aposentadoria como uma forma de 
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garantia àqueles que trabalharam em sistemas de produ-
ção contínuos, que afetam as condições socioeconômicas 
dos velhos, tem-se uma mudança substancial na concep-
ção e no dar-se conta da importância do envelhecimento. 
Percebe-se que o envelhecimento fi ca associado à perda de 
valor, quando o indivíduo não contribui para o mercado de 
trabalho, passa a ser ignorado por ele, e a visão de velho 
ganha um outro atributo negativo dado ao fato de não es-
tar mais integrado ao circuito produtivo.

Nesse contexto, o século XX modifi cou a visão sobre o 
envelhecimento, à medida que as sociedades começaram a 
enfrentar o peso de parcelas bastante signifi cativas pelo vo-
lume da população idosa mundial. Diríamos ainda que al-
gumas sociedades, por meio de seus governos, começaram 
a se preocupar com o envelhecimento mundial. Em 1982, 
ocorre em Viena a primeira Assembleia Mundial do Enve-
lhecimento Humano, onde se reúnem países para discutir 
estratégias e medidas que possam ajudar as sociedades 
a enfrentarem o envelhecimento de sua população. Nessa 
assembleia, que terá, posteriormente, continuidade, vinte 
anos depois em Madrid, são defi nidas Políticas para o En-
velhecimento Mundial, levando em consideração os dados 
e as informações que tinham no momento. Na segunda 
Assembleia, que ocorre em Madrid, em 2002, os governos 
estabelecem um Plano de Ação baseado no compromisso 
de que os velhos podem contribuir para o desenvolvimen-
to da sociedade, o que implica que os governos coloquem 
em suas políticas de desenvolvimento econômico e social o 
tema do envelhecimento.

Essa chamada propositiva, que começa no século XX 
e tem continuidade no século XXI, além de alertar o mundo 
sobre a situação dos velhos, ajuda a pensar o envelheci-
mento para o século XXI. Essa iniciativa, que tem início nas 
Assembleias Mundiais do Envelhecimento, se fortalece com 
o documento editado pela Organização Mundial da Saúde, 
denominado “Envelhecimento Ativo”. Sob o comando de um 
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grupo de especialistas, liderado por Alexandre Kalache, o 
documento evidencia que é possível envelhecer ativamente, 
desde que haja uma atenção para os fatores que o determi-
nam. Esse documento modifi ca a visão e a imagem do ve-
lho do passado, associadas à doença, e propõe uma velhice 
saudável, integrada e ativa. 

Nesse sentido, a representação da velhice por perío-
dos históricos mostra que a sociedade, à medida que evo-
lui, trata do processo de envelhecimento de forma distinta 
e que pelas características que a sociedade moderna trou-
xe ao velho o desejo de ter um lugar que lhe pertence na 
sociedade e não fora dela. 

Segundo os resultados da pesquisa, das narrativas 
dos jovens emergiram três categorias que evidenciam as 
percepções que eles têm dos velhos e de como gostariam 
de ser quando velhos: velhos autônomos e independentes, 
velhos em família e velhos acompanhando a força da cul-
tura do momento. Nos depoimentos, fi ca visível o despre-
paro para o enfrentamento dessa etapa de vida, a partir da 
própria juventude. 

3 Velhos autônomos e independentes

A imagem de velhos autônomos e independentes pre-
ponderou nas entrevistas. A maioria dos jovens se vê como 
velhos integrados, ativos, participando da vida familiar e 
social. No conjunto das narrativas, evidenciam que se-
guem realizando as mesmas atividades que desenvolveram 
ao longo da vida, sem problemas, como se o tempo não 
tivesse trazido marcas de sua presença.

• Praticando exercícios físicos regularmente, com autonomia 
para realizar minhas AVD’s, respeitando as diminuições de 
funcionalidade da idade, mas me mantendo completamente 
independente. (Aluno 3, sexo feminino, 36 anos).
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• Ter condições fi nanceiras de me manter independente, 
ter um ciclo de amizades, frequentar atividades que me 
deem prazer, como shows, restaurantes, cinemas, praia, 
teatros... Eu vou à praia caminhar e tomar sol de manhã, 
pratico atividades físicas, leio, converso, convivo com pes-
soas que me querem bem e me respeitam. Me sinto útil e 
amada, porque as pessoas que me conhecem gostam de 
ouvir minhas histórias de vida, meus conselhos, apreciam 
minha companhia e me tratarem com respeito. (Aluno 3, 
sexo feminino, 36 anos) 

• Eu me vejo autônoma e independente, buscando nas ati-
vidades sociais o fortalecimento de vínculos comunitários. 
(Aluno 11, sexo feminino, 26 anos)

• Espero que quando eu tenha 92 anos esteja lúcida. E com 
capacidades físicas boas para que consiga me locomover 
com autonomia. (Aluno 41, sexo feminino, 22 anos)

Essa forma de encarar o envelhecimento mostra que 
mesmos as diferenças que possam existir entre aqueles 
que têm 20 a 30 anos para os que têm 90 anos não podem 
ser entendidas como uma mera prorrogação de tempos, 
sem consequências e evidências do processo. Sessenta, 
setenta anos de diferença entre um ser e outro refl ete que 
alguns estão começando a caminhada no mundo produti-
vo e outros já a trilharam e, consequentemente, a repre-
sentação não pode ser a mesma. O tempo da diferença é 
o mesmo tempo que a sociedade atribui a um indivíduo 
para ser idoso. Então, o que essa representação signifi ca? 
Uma negação ou um despreparo para projetar e visualizar 
o futuro, contando que as ações presentes infl uenciarão 
ou não o “vir a ser”. 

A condição de autonomia e independência se apre-
senta como uma forte característica que os jovens aspiram 
na sua velhice. Os conceitos de autonomia e independên-
cia são predicados do envelhecimento ativo, juntamente 
com a qualidade e a expectativa de vida saudável (OMS, 
2005). A proposta de envelhecimento ativo postula que 
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essas condições, necessárias para um “envelhecimento 
ativo”, pressupõem uma história de vida com autonomia, 
independência, vida saudável e com qualidade.

Bobbio, em sua autobiografi a Tempo da memória, diz 
que quando pensava em velho, lembrava apenas de uma 
bisavó paterna e que não recordava ter conhecido pessoas 
com mais de oitenta anos. Entretanto, tece um comentário 
sobre o pai, que morreu aos 65 anos de idade, e que para 
ele essa imagem teve um signifi cado especial. 

Nunca imaginei viver tanto. Não me lembro de 
pessoas que morreram com mais de oitenta anos 
em minha família paterna, nem na materna. A 
única que fi cou presente na minha memória é 
uma bisavó paterna. Meu pai, com quem me 
pareço, cuja idade nunca acreditei ultrapassar, 
morreu aos 65 anos. Entrei na casa dos sessen-
ta, quando começaram, também na Itália, os 
anos da “contestação”, quando os fi lhos se rebe-
laram contra os pais. Senti-me de súbito enve-
lhecido. Escrevi: “Seria insensato, além de inú-
til, maquiar-se para fazer desaparecer as rugas 
e fi ngir uma juventude que já fi cou para trás” 
(BOBBIO, 1997, p. 33).

Nessa mesma obra, Bobbio cita um trecho de Achille 
Campanille, um humorista de sua geração que dizia: 

Esses velhos sempre me espantaram... Como é 
que conseguiram superar sãos e salvos tantos 
perigos e chegar à vida avançada? Como fi zeram 
para não morrer atropelados, como lograram su-
perar as doenças mortais, como conseguiram 
evitar uma telha, uma agressão, um acidente de 
trem, um naufrágio, um raio, um tombo, um tiro? 
Realmente esses velhos devem ter parte com o 
demônio! E alguns deles ainda ousam atraves-
sar a rua lentamente... estarão loucos? (BOBBIO, 
1997, p. 35).
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As ponderações feitas por esse grande humanista ita-
liano mostram que para cada época vemos a velhice de 
forma própria, mas ela chega sempre para aqueles que du-
ram mais. Na experiência narrada por Bobbio, para cada 
época há uma referência de velho associada às vivências 
que cada indivíduo teve nas suas relações. 

4 Velhos em família

Nas entrevistas fi cou evidente que o modelo de velho 
no imaginário dos entrevistados está associado ao que vi-
veram em família, com seus pais, avós, tios ou bisavós. A 
falta de um modelo que dê conta do seu futuro refl ete a 
perspectiva de que muitos jovens ainda não pensaram so-
bre como querem envelhecer. Estão ainda presos às expe-
riências que tiveram com seus familiares e projetam para 
o futuro essa experiência. 

O modelo de família, no qual os jovens estão inse-
ridos, infl ui na percepção que têm sobre a velhice, e os 
cuidados ou não dos seus membros afetam essa repre-
sentação. O modelo de família atual, que ainda está base-
ado na família nuclear, mesmo com a presença de muitos 
arranjos familiares surgidos nas últimas décadas, desta-
ca no grupo familiar características como individualismo, 
instabilidade, mobilidade, ausência de algumas regras bá-
sicas de convivência no mesmo teto, excesso de liberdade e 
muitos confl itos nas relações interpessoais. Esse modelo, 
em transição, aparece nas falas dos jovens, ainda como 
centro de união dos membros da família, como o lugar da 
proteção e dos cuidados, da reprodução e do aprendizado 
dos valores e da inserção social.

• Acredito que quando tiver 92 anos, serei uma velhinha 
com cabelos bem brancos e grisalhos, com o rosto bas-
tante enrugado, porém acho que serei ainda vaidosa, 
portanto serei uma velha cuidada. Penso que conseguirei 
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me movimentar, caminhar em parques com meus netos 
e fi lhos, quem sabe até bisnetos. Provavelmente usarei 
óculos e não ouvirei tão bem quanto hoje. Acredito que 
serei um pouco chata, reclamona, e difi cilmente aceitarei 
opiniões de outras pessoas, mas acredito que serei uma 
velha divertida, brincalhona. (Aluno 21, sexo feminino, 
20 anos).

• Com 92 anos, se ainda estiver viva, estarei um pouco aci-
ma do peso, esquecendo-me de tomar remédios e de quem 
são as pessoas, mas adorando assistir à novela. Convivo 
com minha família, porque eles me dizem quem são e eu 
já não lembro. Com a vida que passou me sinto realizada, 
por isso vivo feliz mesmo, sem lembrar de tudo, pois mar-
cas fi caram para sempre… hoje caminho apenas dentro de 
casa, às vezes saio na rua para pegar um sol. (Aluno 23, 
sexo feminino, 19 anos).

• Ao chegar aos 92 anos pretendo estar com meu marido, 
meus fi lhos, netos e bisnetos. Quero poder ter condições 
ótimas fi sicamente e mentalmente, para ainda poder au-
xiliar minha família no que for preciso. Quero continuar 
com a vontade de passear, viajar, assistir séries e fi lmes, 
ler e principalmente quero cozinhar muito ainda e ter o 
principal: amor, amor para passar para meus familiares e 
falar a eles o quão bom é viver. (Aluno 42, sexo feminino, 
20 anos).

Em muitos relatos, a família da qual esses jovens se 
remetem cumpre ainda as funções tradicionais que mar-
caram as relações familiares, de um modelo tradicional 
de família, em que há a presença de vários papéis defi ni-
dos, sendo que os jovens relatam que esperam chegar a 
exercer esses papéis. Parece contraditório que o modelo 
de referência tenha como suporte as vivências baseadas 
no modelo de família nuclear, mesmo que nelas esteja 
presente uma série de ambiguidades, que a instituição-
família carrega consigo. O casamento romântico ainda 
aparece como destaque, e as relações afetivas são expres-
sões frequentes.
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• Quero estar fi nanceiramente estável, aproveitar para via-
jar, curtir os netos, os fi lhos. Ser uma pessoa velha de 
idade, mas nova de espírito. (Aluno 27, sexo feminino, 22 
anos). 

• Me vejo com núcleo familiar afetuoso, com fi lhos, netos e 
bisnetos. Espero ter meu companheiro ao meu lado tão 
saudável quanto eu. Buscando sempre poder aprender 
com as transformações, conhecendo o novo e poder com-
partilhar meus conhecimentos com os outros. (Aluno 11, 
sexo feminino, 26 anos).

• Ter fi lhos e que esses fi lhos me deem netos para que, nos 
fi ns de semana, eu me sente em frente à lareira para con-
tar histórias, rodeada pela minha paixão maior “meus ga-
tos”. (Aluno 12, sexo feminino, 25 anos).

• Sou um avô brincalhão, e muito próximo de meus fi lhos e 
netos. Penso em ser um exemplo para meus parentes mais 
jovens, na questão de estar sempre disposto e demonstran-
do alegria, apesar de problemas de saúde e/ou de qualquer 
outra origem. (Aluno 45, sexo masculino, 23 anos).

Os jovens falam de como querem ser quando tiverem 
92 anos, como se estivessem no mesmo tempo e no mesmo 
espaço do qual falam no presente. Tomam para si as expe-
riências que tiveram e o projeto de futuro está como se não 
tivessem envelhecido.

• Frequentar atividades que me deem prazer, como shows, 
restaurantes, cinemas, praia, teatros... (Aluno 4, sexo fe-
minino, 30 anos).

• Gostaria e me imagino em ser uma idosa com vaidade, 
fazendo atividades físicas, leituras, saindo com amigas(os) 
para jantar, dançar. (Aluno 12, sexo feminino, 24 anos).

• Sou uma pessoa alegre e extrovertida, penso sempre em 
inovar, mudar e crescer na vida. Acredito que, ao me ima-
ginar com 92 anos de idade, serei uma idosa alegre, de 
bem com a vida. (Aluna 16, sexo feminino, 22 anos).
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5 Infl uência da cultura

Nas narrativas dos jovens, fi ca evidente a importân-
cia que os mesmos atribuem ao velho ativo, integrado, par-
ticipativo da vida social. Detalhes postulados pela socie-
dade contemporânea, que valoriza os benefícios de uma 
vida saudável, em que os cuidados com o corpo e a mente 
são evidentes, e as marcas da velhice são escondidas pelos 
exageros que o avanço da tecnologia ofereceu ao velho de 
hoje. Como dito anteriormente, o próprio documento do 
“Envelhecimento Ativo”, proposto pela Organização Mun-
dial da Saúde, mostra que é possível envelhecer com saú-
de, integrado, seguro e com dignidade, quando a prepara-
ção para o envelhecimento ocorre ao longo da vida. 

Entretanto, estudos1 têm demonstrado que muitos 
indivíduos se prepararam para envelhecer e que muitos 
são surpreendidos quando eventos lhes trouxeram à cons-
ciência que tinham envelhecido. É importante lembrar que 
os velhos de hoje tiveram um ganho de tempo de vida, 
diferente daquele dos seus pais e avós, que, com muita 
frequência, morriam cedo ou chegavam aos sessenta anos 
com muitas difi culdades. Esse ganho, em termos de mais 
anos de vida, fez com que muitos acreditassem que teriam 
todo o tempo disponível para envelhecer e, nesse sentido, 
parece um sentimento comum, que vimos em outras pes-
quisas, que é a negação do envelhecimento. “Todos enve-
lhecem menos eu.” “O outro é velho, mas eu não.” “Quem 
é velho?” Essas afi rmações representam que a negação da 
velhice só é superada se ocorrer uma preparação e um re-
conhecimento dessa condição. Ser velho não é uma ilusão, 

1 DEBERT, Guita Grin. A reinvenção da velhice. São Paulo: Edusp, 
1999. PY, Ligia. Velhice nos arredores da morte: a interdependência 
na relação entre idosos e seus familiares. Porto Alegre: Edipucrs, 2004. 
MORAGAS, Ricardo Moragas. Gerontologia social: envelhecimento e 
qualidade de vida. São Paulo: Paulinas, 1997. 
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representa ter realizado a caminhada pela vida, que para 
cada ser é própria, peculiar e sui generis; não pode ser feita 
pelo outro. Nesse sentido, os jovens expressam que quan-
do forem velhos querem poder realizar atividades como se 
fossem jovens, como se não existisse nenhuma diferença 
entre as faixas etárias. Os relatos abaixo foram extraídos 
para apontar essa situação de imaginar a sua velhice.

• Durante a semana estudo e trabalho, não tenho horário 
disponível para praticar algum esporte. No fi nal de sema-
na, procuro sair para caminhar e conhecer novos lugares, 
me desligando de outros assuntos. Meu modo de pensar é 
sempre analisando o que é correto, sendo sempre sincera 
com as pessoas. Me considero uma pessoa sonhadora e 
com objetivos a serem alcançados. Gosto de conviver com 
pessoas que me fazem bem. Amo estar perto da minha fa-
mília. (Aluno 33, sexo feminino, 21 anos).

• Aos 92 anos espero ainda manter uma vida ativa, com au-
tonomia para realizar o que desejo e o que necessito. Tam-
bém com as funções mentais preservadas, com a cogni-
ção preservada, com os aspectos comportamentais ativos. 
Nesta idade costumo ler bastante, aprender coisas novas, 
ter um bom relacionamento com a família. Me sinto feliz 
e agradecida por todos esses anos que vivi, e como os vivi 
para chegar até aqui. (Aluno 31, sexo feminino, 21 anos).

A negação da velhice não é feita só por velhos. Tam-
bém ocorre com os jovens, quando não aceitam as con-
dições de envelhecimento de seus pais, de seus avós ou 
mesmo de bisavós e exigem que os mesmos continuem re-
alizando atividades como se o tempo não tivesse passado. 
Muitos indivíduos apagam esse tempo que transformou 
seus familiares e lhes tirou o vigor que os identifi cava, 
marcado pela presteza, agilidade, disponibilidade e aten-
ção contínua. A falta de compreensão dessas alterações, 
provocadas pelo processo de envelhecimento, gera muitos 
confl itos, quando as exigências continuam a ser postas 
na mesa, como se os velhos não tivessem sofrido a ação 
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do tempo, corroborada pelas ações dos próprios velhos, 
que negam que envelheceram. Entretanto, a negação não 
acontece apenas com aqueles que amamos, acontece com 
todos, porque a própria sociedade reconhece o envelheci-
mento apenas quando lhe interessa.

Algumas considerações

Para entender o processo de envelhecimento, é ne-
cessário aprender mais sobre as mudanças normais asso-
ciadas à idade, que aumentam a vulnerabilidade a essas 
e outras questões relacionadas à velhice. Essa afi rmação 
implica que para entender os aspectos sociais do envelhe-
cimento, torna-se imprescindível nos estudos científi cos 
identifi car quais são os desafi os para poder enfrentá-los. 

É comum fi carmos surpresos com os dados da po-
pulação idosa, mas sem eles não temos como identifi car e 
comparar as semelhanças e as diferenças que ocorrem nos 
grupos etários, principalmente os mais longevos, dos quais 
não tínhamos anteriormente referência, bem como saber 
quem são os jovens de hoje, como pensam e como estão 
sendo preparados para os desafi os postos pela sociedade. 

Debert (1999, p. 43) comenta que “o fato universal de 
que as diferenças entre idades estão presentes em todas as 
sociedades tem sido explicado como fruto de uma necessi-
dade da vida social, expressa em termos do processo de so-
cialização”. Mas o que realmente quer destacar é que, para 
desenvolver algumas atividades, é necessária uma certa ca-
pacidade física e essa tem a ver com os diferentes estágios 
de desenvolvimento biológico. Nesse sentido, Debert (1999, 
p. 43) complementa que as atividades relacionadas a dife-
rentes estágios de desenvolvimento biológico “pressupõe-se 
o aspecto cumulativo dos vários conhecimentos necessários 
ao preenchimento dos papéis sociais, cuja aquisição conso-
me tempo e implica uma progressão etária”. 
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Essa colocação mostra que não é simples para os jo-
vens ter um entendimento de todo o processo pelo qual os 
indivíduos passam para chegar à velhice e que essas eta-
pas não são comuns e semelhantes aos que envelhecem, 
levando em consideração que o processo de envelhecimen-
to é heterogêneo.

As representações da velhice, por parte dos jovens, 
mostram que os mesmos imaginam os velhos como se fos-
sem sempre jovens e, na maioria, sem problemas, sem fra-
gilidades, encarando a vida como se a mesma não lhes 
apresentasse os desafi os do próprio envelhecimento. As 
categorias analíticas que nasceram das narrativas dos jo-
vens ilustram essas representações de velhos saudáveis, 
presentes, integrados na estrutura familiar, fazendo o que 
sempre fi zeram, acompanhados pelos seus afetos e com 
poucas difi culdades que a idade traz. Das três categorias 
criadas, todas se relacionam. Autonomia e independên-
cia são atributos importantes na velhice e precisam ser 
cultivadas desde cedo. Vida em família também aparece 
como uma constante, sendo que os jovens não se veem 
sozinhos e sim acompanhados pelos familiares, o que im-
plica aceitação dos papéis que a família ainda carrega con-
sigo. A infl uência da cultura indica e refl ete atividades que 
são comuns na vida de jovens, como ir a restaurantes, ao 
cinema, ao teatro; fazer leituras; ir à praia, a diversões, 
estudos. O que chama a atenção é que não aparece nem a 
religião nem o trabalho como atividade comum, necessária 
e valorativa para enfrentar a velhice. 

As narrativas dos jovens corroboram com o que De-
bert (1999, p.14) postula ao tratar da reinvenção da velhi-
ce, quando afi rma que, contemporaneamente, tende-se a 
rever os estereótipos associados ao envelhecimento. Essa 
afi rmação está sustentada na ideia de que a representa-
ção negativa foi substituída “pela consideração de que os 
estágios mais avançados da vida são momentos propícios 
para novas conquistas, guiados pela busca do prazer e da 
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satisfação pessoal”.  O estudo aponta para esse caminho 
sem incluir na discussão crítica a visão classista, associada 
à posição que os velhos ocuparam ao longo da vida e das 
condições sociais e econômicas que enfrentam no presente 
enquanto velhos.

O estudo não tem pretensões de estabelecer genera-
lizações, mas de promover uma refl exão com jovens sobre 
o preparo para o envelhecimento ao longo da vida. Talvez 
a experiência pudesse ser repetida com crianças, cujos 
resultados certamente seriam distintos, mesmo que a in-
tenção tenha sido apenas de desencadear uma discussão 
crítica sobre os referenciais que são utilizados para cate-
gorizar os velhos.



A REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DA VELHICE     [187]

Referências

BEAUVOIR, Simone. A Velhice. Trad. de Maria Helena Fran-
co Monteiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

BOBBIO, Norberto. Tempo da Memória de Senectude e ou-
tros escritos autobiográfi cos. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

CALDAS, Célia Pereira. Introdução à gerontologia. In: VE-
RAS, Renato; LOURENÇO, Roberto. Formação humana em 
geriatria e gerontologia: uma perspectiva interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: UFRJ, 2010.

CÍCERO, Marco Túlio. Saber envelhecer. Trad. de Paulo Ne-
ves. Porto Alegre: L&PM, 2001.

DEBERT, Guita Grin. A reinvenção da velhice: socialização 
e processos de reprivatização do envelhecimento. São Paulo: 
Edusp/Fapesp, 1999.

ENVELHECIMENTO ATIVO: uma política de saúde. Trad. 
Suzana Gontijo. Brasília: Organização Pan-Americana da 
Saúde, 2005.

ENVELHECIMENTO ATIVO: um marco político em resposta 
à revolução da longevidade. Centro Internacional de Longe-
vidade Brasil. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2015.

GOFFMAN, Erving. A representação do Eu na vida cotidiana. 
Petrópolis; Vozes, 2011.

HORIZONTES / Aspectos prácticos del envejecimiento y el 
desarrollo. HelpAge Internacional, n. 64, abril 2004.

MORAES, Roque. Análise de conteúdo: limites e possibilida-
des. In: ENGERS, M.E.A. (Org.) Paradigmas e metodologias 
de pesquisa em educação. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1994.



[188]    A REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DA VELHICE

NERI, Anita Liberalesso. O fruto dá sementes: processos de 
amadurecimento e desenvolvimento. In: NERI, Anita Libe-
ralesso (Org.). Maturidade e velhice: trajetórias individuais e 
socioculturais. Campinas: Papirus, 2001.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE. Envelhecimento ativo: 
uma política de saúde / World Health Organization. Tradu-
ção Suzana Gontijo. Brasília: Organização Pan-Americana 
da Saúde, 2005. 60p.




