VELHICE: UMA QUESTÃO PSICO-SOCIAL
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O estudo do envelhecimento no domínio das Ciências Hwnanas ti recente,
sobretudo no Brasil onde apenas I'\OS ultimos ftl'\OS começam a surgir trabalhos
científicos sobre este tema nas áreas da Psicologia, Sociologia etc. A população
idosa (com mais de 65 anos), entretanto, cresce significativamente no pais. Em
1991, a populaçãocommaisde65 anos já representava 4,61% da população brasileira(mGE,.1993).
Oenvelhec:i.mentohumano ti, antes de tudo, um processo biológico, logo,
natural e universal. O homem.. como 011 outros animais, passa por um contínuo
processo de desenvolvimento queo leva necessariamente à velhice 1'1 morte. No
entanto, ele sediferenciadosoutros animais poruma série de caractensticas,entre
as quais pode-se destacar o fatode que ele ti ao mesmo tempo produtor e produto de
urna sociedade, de urna cultura e que tem a consciência desi enquanto ser fmito,
isto ti, ele tem consciência de seu processo de envelhecimento e de sua propria

"""".

A velhice ti também uma convenção s6cio-cultural sendo, conseqüentemente, representada de medo diverso nas diferentes culturas. Segundo Diop (1989),
em alguns palses da África os idosos têm ainda um papel de prestígio na medida
em que são respons!veis pela salvaguarda dos valores tradicionais, ele5 são os
"guardiões da herança coletiva". No Brasil, sobretudo nas zonas urbanas, há, no
mínimo, uma grande ambivalência com relação aos velhos. Se, por um lado, acentua.-se o respeito, a experifficia e a sabedoria dO!! sujeitos idosos, por outro lado ti a
juventude, a força ffsica, a saúde e onovo que merecem a valorização social. Deste
modo, a veLhke parece ser representada como decadência, inutilidade, logo, de!lvaloriz.ação do ponto de vista social. Não parece haver lugar para os sujeitos idosos, nem papéis sociais que possam mantê-lO!! comosujeitos ecidadios.
A idade toma-se, assim.. ao mesmo tempo, uma realidade biológica e uma
convenção s6cio-çultural, onde a cada etapa do desenvolvimento correspondem
papéis sociais espedficos, valores e expectativas que têm uma grande influência.
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sobre a percepção que tem o sujeito do mundo e sobre ~ua própria defiIÚção enquanto sU)eito que interage com este mundo.
Numa pesquisa realizada em 1986 sobre a crisede identidade na aposentadoria (Santos, 1990), 75%d05 sujeitos I'ntrevistad05 oonsideraramque 05 outros
têm uma imagentnegativados aposentados. Faceàquestão 'Na sua opinião, mmo
05 outros vêemas pes.soas ap05cntadas?", asrespostasmais frequentes eram: "inúteis"",esociedadenâovaloriza. os aposentados", "elesvêemoomo aleijad05", "como
gente que nãoselVe pr'á nada" etc.
Em geral, do ponto de vista psicossocial. a aposentadoria é o ponto de
partida para a vellúce. Osdois fl'f\Ôl1\enOS seo.nfundemcomosefossem um só' No
Brasil. onde a populaçào começa a sua vida profissional antes mesmo dos 15 anos,
a idade média daaposentadoriaé em tomo dn'l50-l5Oanos (Santos, 1990). Mesmo
~eem certas profis5oÕes- pore:<emplo, naquelas associadas às atividades intelectuais e políticas - a idade é sinônimode sabedoria e experiência, para a maior parte
dos trabalhadores, a aposentadoria é o "atestado oficial da velhice" do qual iala
(Guillemard, 1972), é a perda da capacidade pnxl.utiva, a inutilidade do ponto de
vista social.
Taisconceitos parecemia:zer parte da representação social da vellúce que
circula em nossa sociedade. As representações sociais correspondem às imagens,
normas, modelos de comportamento, modelos de pensamento é de explicação da
realidade social. As representações produ:zidas numa dada sociedade são conhecimentos compartilhados coletivamente e reconstruidos pelo sujeito nas relações
que ele estabelece mm os outros e mmM instituições sociais. Como afínna Q"odelet,
1989), ao fazer referêncis ao conceito de representação social, deve-se levar em
conta ao mesmo tempo o fato de que elas são gerada.~ e adquiridas pelo sujeito.
'Trata-se de compreender ruo mais a tradição mas a inovação,nãomaís uma vida
.'lOcial já construída, mas em oonstrução" (p. 82). E fundamental ~e levar em ccnta o
futo de que as representações sociais são elaboradas durante as trocas nos proccssosinterativos.
A partir das inlerações eslabelecidas pelo sujeito aolongode sua vida, ele
não apenas reconstrói representações acerca deobjetos sociai~, mas tambémacer01. de si próprio. (Berger e Luckman, 1973) referem-se ao processo de cc:n5trução da
identidade como tendo duas faces: a identidadeoojetivamenteatribuída e aidentidade subjetivamente apropriada. Assim sendo, os outros vão mediatizando e atribuindo signifi.cad05 ao sujeito diterenciando-odOl5 demais e este, por sua vez, vai
se apropriando e reconstruindo tais significados para formar 115 representações,
sentimentos, idéias e opiniões acerca de si mesmo, mnstituindo, a.ssim.. sua identidade.
Se a identidade se define pelo conjlU\tode representações, idéias esentimentos que tem o sujeito a respeito de si enquanto sujeito que interaje com o mlU\-

do, ao se ter acesso às representações relativas a wn objeto social quruquer, ter-se-á
acesso às fonnasde~are deagiroom relação aeste&;eto. Destemodo, pode-se
compreender II influência destas representações sobre o comportamento e a identidaded05ujeito. No entanto, o mais importante pare«' ser a compreensâoque se
tem da construçào do mundo subjetivo a partirdos elementos objetivos da sociedade. Pode-se.. então, vislumbrar a ponte entre o mundo individual e o mlUldo coletivona perspectiva de um processo sempreemcC«1Strução.
Assim,. é a partir do estudo dlls representações saciai!; da velhice quese
pode compreender o peso do envelhecimento para o sujeito, a criação do sujeito
nos significados sobre envelhecimento e o peso da pressão social que encerra os
idosos em um grupo de referência negativa.
Fazer face às mudança.~ iniciadas pelo envelhecimento numa sociedade
que não valorWl o idoso, constitui-se nwn duplo esforço. A sociedade marginaliVl
[) sujeito que só pode contar com seus recursos individuais para refazer sua identidade. Segundo Tap (1979", pago 9),
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o sujeito deve valorizar a si mesmo e obter o reconhecimento do grupo
social. A identidade se consolida na percepção que tem o sujeito de seu pode!" sobre
si, sobreos outros e wbre os acontecimentos. Logo, osentirnento de ser rejeitado,

desvalorizado pelo grupo social pode atingir a imagem de si, em resumo, a identidade pes5Oll1. Tudo se pa!;..o;a como se fQSsem as dua~ faces da mesma moeda:
realidade objetiva e realidade subjetiva, para utilizar a expressão de (Berger e
Luckman,.l973).
A identidade, entretanto, não se estrutura apenas sobre a necessidade de
reconhecimento e de valorização. Ainda segundo T~p (1985), o sujeito constrói seu
lugar, toma suas posiçõcsna sociedade a partir da apropriação da cultura, isto é,
do que é proposto pela sociedade a qual pertence. Ter uma identidade é se perceber
enquanto pessoa com um conjunto de caracterlsticft!l relativamente integradas,
estáveis e constantes no tempo, o que implica unicidade e perlIllUlfulcia.
Quando se fala em estabilidade e permanência não se quer afirmar que a
identidade seja imutável. Uma série de variações pode ocorrer durante Ocurso de
vida do sujeito. Ele poderá enfrentar novas situações que podem provocar uma
mudança da identidade, uma transformação da estabilidade adquirida. Tais acon-

tedmentos levam o sujeito a integrar um novo aspecto de si o que provoca uma
mudança no conjunto que se chama identidade.
No que conceme As pessoas idosas, o problema toma-se mais diffcil
porque aMm da diminuição COrlcreta de suas capacidades fisicas, da possibilidade de doenças, do aumento da probabilidade de perdas de pessoas
afetivamente ligadas ao sujeito - sobretudo seus pares - eles são obrigados a
enfrentar o estigma social da velhice, a representação negativa do sujeito velho. No momento em que a dinâmica da reorganização da identidade entra
em jogo, o sujeito deve se confrontar com a recusa coletiva da velhice. Se a
identidade pessoal se constr6i no jogo das relações sociais, uma representação social negativa do grupo ao qual o sujeito pertence poderá fazer edodir
UIIUI. representaçio negativa de si mesmo. Por consequência, pode-se se supor
que uma representação negativa da velhice atinje, certas dimensões da identidade pessoal, tais como: a dimensão valor, a dimensão autonomia e a dimerusãopoder.
Baseada nestes conceitos teóricos, esta pesquisa busca compreender a representação social da velhiceesuas implicações na identidade dO!! sujeitos idO!!08.
METODOLOGIA
SWEITOS

Foram entrevistados 92 sujeitos dos dois sexos, na região urbana do
Grande Recife. o, sujeitos forma divididos em dois grupO!! segundo a idade. O
primeiro grupo (GI) foi constituido de 46 pessoas com idade entre 20a 49 anos
e o segundo (G2 )foi formado por 46 sujeitos com idade acima de 50 anos. A
idadede 50 anos foi estabelecida como limite mlnimo por se considerar que no
Brasil uma grande parcela da população, sobretudo do sexo masculino, encontra-se economicamente inativo na faixa de idade entre 50-60 anos (IBGE,1983),
induindo-se, evidentemente, todos os tipos de aposentadoria existentes.
Entre os sujeitos entrevistados, 66,3% moravam com suas famílias ou
dividiam a casa com amigos; lO,9%moravam SÓ e 22,8% moravam em abrigos.
Tal distribuição evidencia a realidade nordestina no Brasil onde a família é
ainda percebida como o espaço de afetividade e de sustentação social. Na maioria dos casos, mesmo os jovens, s6 saem da casa dos pais ao casar-se ou por
exigência de estudo ou trabalho. Os velhos também são sustentados por suas
familias e o intemamento em abrigos é ainda pouco frequente, exceto nos casos
em que o sujeito não tem laços de famOia.

PROCEDIMENTO
Todos os sujeitos foram entrevistados a partirdeum roteiro pré-estabelecidoondecorutavam questões relativas aos sentimentos eopiniães sobre a velhice
de modo geral, e questões referentes a fatos, sentimentos e opiniões sobre si próprios. Neste artigo serão analisadas algumas destas questões que suscitaram diferençasqualitativas com relação à forma de pensara velhice.
ANÁUSE DOS RESULIADOS
Dois "modelos" de velhice parecem ser explicitados a partir dos dados
obtidos. O primeiro caracteriza-se peJa ênfase na experiência e realização. Tais
elementos parecem fornecer o núcloodc um modelo de velhice cnde o et:rlhecimentoda vida teriasidoenfim l!.lcaru;ado. Comodccorrêool!. desta sabedoria adquirida ao longo dos anos, II velhice iraria a ausência de dúvidas e conflitos. Seria,
então, um periodo de calma, paze tranqüiJidade, onde a realização pessoal tendo
sido alcançada resta apenas o tempo livre e uma situação económica equilibrada
que permite desfrutar as lembranças do passado e a tran!lmissão do saber às novas
gerações.
Neste caso, omomentode entrada na velhice remeteaOl5 aspectos cronológicos (50, 60, 80, 9Oanos, etc). A idade~ marco de passagem para a terceira idade
que pode ser vivida como qualquer outra fase do desenvolvimento, salvo noque se
refert' às atividades que exigem esforço físico.
O segundo modelo ressalta a velhice enquanto situação de perda. De fato,
a velhice ~ aqui associada à perda da saúde (velhice .. doença) e da valorização
social (velhice =desvalori7.ação, desprezo do outro).
Neste caso, a velhice é quase sempre sinônimo de dependência física ou
mental. Vale ressaltar que apesar deniio haver na amostra nerUtum sujeito dependente fisicamente, mesmo entreo grupo de 50-90 anos, associou-se velhice à doença.
A incapacidade física ou mental ("caduquice", ~esclerose" etc.) levarià à
perda da autonomia e desvalorização social. O corpo velho é um corpo impotente
que suscita o afastamento do outro. Inutilidade, perd" de respeito, solidão, fragilidade, despre:zo, proximidade da morte são elemenl:06 que compõem um modelo de
velhice onde a marca fundamental éo sentimento de perd" que ele acarreta.
A velhice traria uma série de sentimentos negativos, ou estados subjetivos
"que têm um valor negativo em l106Sa sociedade. Corúonnismo, desatualização, mal
humor e perda das relações afetivas seriam a marca desta fase da vida. Um dos
~ujeit08 chegou mesmo" afirmar que a velhice era "uma forma mofada dever avida".
A entrada na velhice é marcada por modificações subjetivas (sentimentos
de inadaptação, incapacidade de produzir algo, falta de interesse pela vida etc.)
ou, prioritariamente, pel" sinaliza.ção dada pelo outro (infantillzação, desp~zo,
desrespeito, incompreensão etc.). Ooutroparece exercer um papel fundamental
r_ ..... l'Jõcolo,õ. (l994!.N' 1

nesse prOC('S.S(), na medida em que é a sua reação que estabelece o limite entre
juventude e velhice.
é importante observar que o ~modelo" da velhice como aquisição de experiência é mais frequente entre 05 sujeitos com idade entre 2049 anos (55,82 /0),
Neste grupoovelhoé "digno de respeito", "pessoa importante pela sua511bedoria"
ele. Os sujeitos com idade acima dé!50 anos, entretanto, explicitam prioritariamente
(64.11 '·ô),omodelo de uma velhkemais negativa. Os velhos sãopercebidos como
pessoas discriminadas, oprimidas pela sociedade em geral que não têm o ateto
nemorespeitodooutro.
A relação que tem o grupo comoobjeto social (no caso, a velhice) parece
ativar a predominância de um ou outro elemento. A relação entre representação e
prática social é uma relação de mútua influência: tanto a representação social pode
conduzir a mudanças em determinadas práticas com relação a um objeto &leial,
como práticas sociais diversas podem modificar as representações. É. portanto,
provável queao fazer parte do grupo de id05O$, os sujeitos sintam as reaçôes dos
outros face à velhice, o que os leva a definir a velhice de modo negativo, sa.lientando aspectos relacionais, istoé, odespre7.o, areieisâo etc.
Embora se possa fazer referàlcia à existência de dois modelos de velhice o
que seobserva entre 015 sujeitos éa ênfase dada a umou outro modelo. Nagrande
maioria dos casos encontram-seno mesmo discurso elementos de amb05. Parece
mais preciso falarem facetas de um modelo de velhice que abrange elementosaparentemente contraditÓrios. De fato, a lógica que rege uma representação é uma
"lÓgica natural", como afrrma Moscovici (1981). Obedece a critérios sociais e não
fonuais. A contradição explicitada pelO/! sujeitos revela de fato a COfltradição social relativa a esta etapa do desenvolvimento.
Alguns dados parecem bastante sugestivos qwrnto B. essa questão (Tabelas
1 e 2). Os resultados apresentadO/! na Tabela 1 demonstram uma semelhança na
distribuiçãodos sujeitos no que se refere à percepção da opinião dO/! outros sobre os
ve\hao;.
Tabela t-Dlstribulçlodap"m:tpçlocoletlvlsob.... velhosem .... laçlo'falXletlria(em
porcentagem).

PercepçlodaOpinllodoOulro
Negativa

50-99 anos

Total

95,45

4,55

86,49

13,51

100

Nos dois grupos a maioria dos sujeito~ afinnou que os outros perc::ebem o
velho de forma negativa, isto é, como inúteis, frágeis, desprezados, infantilizados,
rejeitados e sem poder.-Essas respostas deixam claro que, ao referir-se ii. opinião
das pe;soas de modo geral, ressaltam-se aspectos negativos. Entretanto, quando a
pergunta era colocada diretamente ao sujeito remetendo ao que ele pensa sobre os
velho,~, observaram-se diferenças entre os grupos.

Opinilo sobre Velhos

Negativa

Total

2O-49an""

55,82

44,18

5O-99an08

35,89

64,11

Para o grupo 1, os velho.5 siio percebidos de modo mais pruitivo, isto é,
como "alguém que temexperiência", "digno de respeito", "importante pela sua sabedoria" etc. O grupo 2,. porém, vêos sujeitos id050ll de um modo mais negativo,
sendo esta "negatividade" dada pelo outro. Suas definições fazem semprereferência~ ii. discriminação social, ii. opressão feita pela sociedade em geral e à falta de
respeito e de afeto.
O que se ressalta desses resultados o'! II contradição mesmo da sociedade
brasileira com relação aos idOSOl5. Tudo se passa como se, por umlado, pudessem
ser explicitados os elementos negativos sobre a velhice e o su;eito idoso na medida
emqueessaopiniãoéatribuídalloutros.Apa~,então,maisclaramenteoestere-

6tipo do velho inútil, desprezado, sem afeto etc. Por outro lado, há tarnbo'im a orientação social que prescreve o respeito aos idosos. Assim, se a pergunta é colocada
diretamente ao su;eito -isto lhe remete a tais prescrições onde a opinião socialmente
aceita deve fazer referências positivas As>lhedoria e ii. experiência dos mais velhos.
Entretanto, quando o sujeito faz parte do grupo dos idosos, a velhice é percebida
como lugar de perda de respeito, perda de autonomia ede solidão. Parece que o
outro lhe dá a referência negativa do grupo ao qual ele pertence.
Tais resultados chamama at~opor referir-se ii. imagemsocial do velho,
m sentido utilizado por Rodrigues-Tomé (1972), isto é, ao modo pelo qual o 5ujeito
supõe que o, outro, o percebam. Este é um elemento importante de análise na
medida em que remete Adinu.'n.'mo valor da identidade pC!lsoal. Se II identidade
passa pelo desejo de ser reccnhecido, amado e aceito, o sm.timento de ser rejeitado,

desvalorizado ptllo I'Y'lPO pode atingir a identidade pl:lllllOaJ.
Ao analisar as respostas do b'TUP" 2 a n-speito da velhke, esptlrava-se
encentrar entre os idosos urna representação negativa de si mesmo. Entretanto, os
dados apontam exatamente o contrário. Face às questões relativas aD/Õ sentimentos
e opiniões sobre si e sobre sua idade, o grupo de sujei~ com idade entre 50 - 90
anos expressou majoritariamente (80.44 /0) !IeIltimentos positivos dizendo-se "satisfeitos", 'felizes", "aproveitando a vida"etc.
~ importante destacar que quase a metade desses sujeitos (45,65%) não se
definiam explicitamente como velhos, embora ao longo da entrevista ao falar da
velhke eles fi:ressem inúmeras referências a si próprios enquanto parte do grupo
de idosos.
Parece que ao definirem a velhice de modo negativo, esses sujeitos não se
identificam com o estereótipo de velho e afirmam que ··por ter um espirito jovem"
niio se enquadram nesse grupo. t: interessante ressaltar que a idéia de um "espírito
jovem" está sempre relacionada ao engajamento mal, ii motivação para realiZllr
atividadesdiversas, ao interesse pela vida de um mooogeral. Tais atributos parecem estar ligados à juventude, parle da "natureza" do jovem, ao passo que a velhice
seria a negação de tudo isso. Ora, ao se sentir realizando atividades e construindo
p~, osujeitonega a velhice considerando a existência de um "espírito jovem"
que permanece apesar das mudanças físicas. A idéia de "espírito jovem" remete a
afirmação do preconceito pela sua negação: o velho de ·'espírito jovem"" traz em seu
~o o mesmo preconceito da expressão do "negro de alma branca".
Umoutro tipo de observação se impõe. Os sentimentos!! opiniões acerca
de si mesmo, a identid..depessoal é, como .. firma Zavalcnni (1973,1'.247) "o lugar
privilegiado da expressão dmo conflitos ideológiCOS próprios a uma sociedade". É
fundamental, por COnSequência, estudar os processos individuais face a tais contradições para que se evidencie não apenas as alternativas de conduta oferecidas
pel.. sociedade, mas sobretudo o proce5.'lo individual de hannoni:l.ação entre o eu,
o outro e as instituições sociais.
Aose analisarem tais facetas deve-se levar emconsideraçãoque a partir
do momento em que o sujeito estabelece sua primeira relação interpessoal, ele é
objeto de uma multiplicidadede transmissões, agindo como receptor e transfonnador do conteúdo que lhe é transmitido. O ser humano em desenvolvimento estabelece, assim, wnarelação com o seu ambiente natural e com wna ordem culturalque
é mediatizada pelo outro. Este outro é, decerto modo, um representante do ambiente social com suas características históricas, sociais, políticas e erunômicas. Assim,
este ambiente tem umsistemade representações e de valores que dão um significado à realidade e, por conseguinte, ao que se passa no sujeito. Este deve, então, não
apenas compartilhar o significado dos acontecimentos, mas assumir o mundo
como se fosse seu. Ele deve aprender na fanúlia e nas outras relações queestabeleo!
T"", • ••",P.'«,logi. (/994),N'2

o que a sociedade exige dOI! ...... u.~ membroel, isto IÍ, as regras e normas de çomportamento& concernentes ao gruposocialRoqU<l1 pertence. Entretanto,apesardas pressões sociais, ele reelabora as regrase mooelOl! de pensamento.
Se se quer estudRr o sujeito é preciso sempre levar em consideração suposição e sua história oom relação ao grupo social. Existem, de um lado, as e>:igências
e as lormas de autoridade de uma sociedade que são produtoe de sua estrutura e de
sua hist6ria. Por outro lado, existe omodo pelo qual o sujeito apreende essas exigências e essas formas de autoridade,. o queé consequêndada estrutura pessoal.. e
das relações sociais oonstruldas ao longo da sua história.
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