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RESUMO 

 

Os países em desenvolvimento experimentam um aumento no número de idosos 

em sua população, o que tem implicações na forma como a velhice é tratada. No Brasil, 

o número de idosos aumenta cada vez mais. Neste contexto, a pratica de exercícios 

físicos tem fundamental importância quando estudamos o envelhecimento ativo e bem 

sucedido. O presente estudo pretende investigar as modificações nas apreensões do 

envelhecimento por idosas praticantes de exercícios físicos de Fortaleza-CE. Esta 

pesquisa será de cunho  qualitativo, de enfoque etnográfico, em que observação 

participante, diários de campo, entrevistas narrativas e Escala de Satisfação com Vida 

(Diener, Emmons, Larsen e Griffin, 1985)  serão  utilizados como instrumentos de 

coleta dos dados. Para analisar dos dados, será utilizada a técnica do Análise do relato 

etnográfico, a Análise de conteúdo (Bardin, 1977)   e o Sofware de analise textual 

Iramuteq. O estudo em questão toma como pressuposto que a pratica de exercícios 

físicos acarreta possibilidades de mudanças na apreensão do envelhecimento.  

 

 
Palavras-chave: Envelhecimento; Exercício físico; Mulher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

        ABSTRACT 
 
 
Developing countries are experiencig na increase in the  number of older people in their 

population, wich has implications for the way old age is treated. In Brazil, the number 

os older people is increasing. Aging  is often associated with loss, weakness and death.  

In this sense, the possibilities of aging can be reviewed, and trhere área ways to 

resignify this stage of life. In this context, the practice of physical exercises has 

fundamental importance when we study active and successful aging.  The present study 

aims to ivestigate the changes in the apprehension of aging by elderly womwn 

practicing physical exercise in Fortaleza-CE. This research will be qualitative, with na 

ethnographic focus, in wich participant observation , field diaries, narrative interviews 

and the Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmons, Larsen e Griffin, 1985)  will be 

used as data collection instruments. To analyse data, the technique of Ethnoghrafic 

Report Analysis, Content Analysis (Bardin, 1977) and Iramuteq Textual Analysis 

Software will be used.  Our study assumes that the practice of physical exercise brings 

possiblities of changes in the apprehension of aging.  

 

 

 

Keywords: Aging; Physical exercise; Woman. 
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1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A presente proposta de estudo foi fruto de um percurso que teve início na pós-

graduação em Psicologia, no mestrado em Psicologia, assim como no trabalho na área 

de psicologia clínica e em experiências pessoais.  

O desejo de estudar a temática do envelhecimento feminino associada à prática 

de exercícios físicos advém de nosso trabalho na clínica – realizado desde o ano de 

2010, na área de Neuropsicologia – e de uma trajetória de estudos acerca do 

envelhecimento, que incluiu a pós-graduação em Saúde do Idoso e o mestrado em 

Psicologia. Esse desejo veio também de vivências pessoais, que inclui a experiência de 

convívio com avós e outros familiares idosos, bem como a prática de exercícios físicos 

– em especial a musculação, o boxe e a caminhada/corrida. 

Durante a graduação em Psicologia, participamos do Laboratório de Pesquisa 

em Subjetividade e Sociedade (LAPSUS), da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ali 

realizamos pesquisas que abrangiam temas como corpo e sociedade de consumo, 

incluindo estudos acerca dos extremos patológicos – anorexia, bulimia e vigorexia – na 

busca de um corpo considerado ideal. Posteriormente, nosso interesse se voltou para os 

estudos acerca do envelhecimento e da publicidade para a evitação das marcas do tempo 

sobre o corpo feminino.  

No âmbito dos estudos sobre o envelhecimento, pesquisamos, no mestrado em 

Psicologia, “A  negação  do  envelhecimento  e  a  manutenção  da  juventude veiculados em 

revistas femininas: um  estudo  de  psicologia   social”.  A  dissertação   teve como objetivo 

analisar os discursos midiáticos voltados para evitar ou reverter as marcas do 

envelhecimento, veiculados em revistas femininas. Concluímos que a publicidade 

direciona o público feminino para uma adesão aos ideais de juventude eterna, 
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promovendo cada vez mais a ideia de que cada um é responsável pela própria aparência, 

vendida como a fórmula do sucesso profissional e pessoal em meio a uma lógica que 

envolve multiplicidade e, ao mesmo tempo, rigidez de padrões (Montefusco, 2013).  

Os achados nos estudos do mestrado em Psicologia possibilitaram-nos refletir 

sobre o fato de que as mulheres sofrem de forma mais veemente com os ditames de um 

corpo ideal e com pressões sociais para evitar ou adiar o envelhecimento. Baudrillard 

(2008) afirma   que   “a   mulher   moderna   surge   ao   mesmo   tempo   como   vestal   e   como  

manager do próprio corpo, intentando sempre conservá-lo  belo  e  competitivo” (p. 16). 

O autor mostra que, para as mulheres, a beleza é uma forma de capital, principalmente 

quando afirma que a construção do feminino está ligada diretamente aos imperativos da 

beleza.  

Diante disso, justifico nosso interesse por continuar estudando o público 

feminino no doutorado, desta vez a partir das narrativas das próprias mulheres.  

Com relação ao interesse pela temática do envelhecimento, pode-se dizer que ele 

é amparado e pautado na atuação em Neuropsicologia.  O interesse por este contexto de 

pesquisa se delineia a partir de uma prática clínica que tem quase dez anos de existência 

na área da avaliação neuropsicológica. Essa prática possibilita a realização de avaliações 

para auxiliar geriatras, psiquiatras e neurologistas em diagnósticos, incluindo a 

elaboração de planos de tratamento. Foi nesse campo de trabalho que nos foi possível 

ter uma grande aproximação com o público idoso.  

Em quase uma década trabalhando com diferentes idosos, diversas histórias 

foram contadas para além de queixas cognitivas. Foi uma experiência profunda e 

enriquecedora, não somente com relação às questões curriculares e profissionais.  

Durante as consultas, muitos pacientes questionavam-se acerca de seus papéis, seus 

legados, suas experiências.    
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O trabalho em consultório se tornou rica fonte de aprendizado. Para além de um 

raciocínio diagnóstico, a escuta e a convivência com os pacientes levaram-nos a refletir 

sobre aspectos pertinentes ao envelhecimento, suscitando pensamentos, dúvidas e 

inquietações.   

Consideramos que tal percepção se fez fundamental no delineamento do 

presente estudo, pois, ao longo dos atendimentos clínicos, notamos que muito do que os 

idosos traziam em seus discursos referia-se a insatisfações e sofrimento psíquico 

decorrentes do envelhecimento. Referia-se à velhice em si, à família, ao envelhecimento 

do corpo, aos processos sociais que perpassam a velhice, à autopercepção do 

envelhecer, às restrições trazidas pelo envelhecimento do corpo. Muitos pacientes 

expressavam também, em comentários, incômodos, insatisfações e temores relativos à 

velhice, bem como o medo de ser um “peso” para os familiares, o medo da perda da 

independência e, em última análise, o medo da morte.  

A partir do contexto acima explicitado, verificamos que os processos 

fisiológicos e cognitivos acerca do envelhecimento são bem conhecidos e explorados 

pela ciência. Menos compreendidos e menos abordados, porém, são a própria 

experiência do envelhecimento e o que a ele está atrelado. O processo de envelhecer 

produz uma mudança fundamental do indivíduo em seu meio social, familiar e laboral – 

portanto, em todas as suas relações com os demais (Elias, 2001). 

Devido ao trabalho na clínica, ao interesse pela temática do envelhecimento e 

pelo desejo de dar continuidade à formação para a carreira docente, no início de 2017 

conheci o Laboratório de Estudos sobre Ócio, Trabalho e Tempo Livre (Otium), do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor), em 

que o envelhecimento é um dos temas estudados. Consideramos, então, que ali poderia 

realizar a presente proposta de estudo, a qual se encontra inserida no projeto guarda-
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chuva do Laboratório, intitulado   “Recriando-se nas temporalidades livres da velhice: 

um estudo sobre experiências potencializadoras da vida com idosos do nordeste 

brasileiro”. 

Ao estudar o envelhecimento, fomos levados a refletir sobre o nosso próprio 

processo de envelhecer. Para além de critérios cronológicos, deparamo-nos com 

mudanças de contextos, gostos, características. Vemo-nos   “muito   velhos”   para  

determinadas atividades, e às vezes  gostamos  de  coisas  consideradas  “de  velho”. Frente 

a um cenário de exaltação à juventude, estudar o idoso em suas peculiaridades 

subjetivas é um desafio para os profissionais de Psicologia e de outras áreas.   

Estamos situados, atualmente, em uma sociedade permeada por valores 

relacionados ao consumo, à novidade, à aceleração (Beriain, 2009). Uma sociedade de 

cansaço (Han, 2015), da disciplina introjetada e das mais variadas formas de 

adoecimento e sofrimento psíquico. Falsas necessidades são criadas, e o culto aos 

prazeres e objetos proporciona uma aparente e efêmera sensação de felicidade. O 

indivíduo passa a ser o que consome e o que aparenta consumir (Bauman, 2001).  

Vivemos em meio a excessos de diversos tipos; dentre eles, o excesso de 

consumo, de sons, imagens, de imperativos, de informações, de velocidade. Para 

Larrosa (2002), o indivíduo contemporâneo busca avidamente a informação, mas nada 

lhe acontece no sentido de uma verdadeira experiência – dado que esta é diferente da 

informação. 

Ainda sobre a experiência, Larrosa (2002) afirma que ela “é o que nos passa, o 

que nos acontece, o  que  nos  toca”  (p.    21). Nesse sentido, ela é cada vez mais rara, seja 

pela falta de tempo ou pelo excesso de informação e trabalho. A experiência é algo para 

além das muitas coisas que acontecem todo dia – que acontecem e não nos acontecem 

(Larrosa, 2002). 
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A aceleração no ritmo da vida se dá, dentre outras formas, no alimentar-se, na 

cultura dos fast-foods, na compra e descarte de objetos, no desempenho nos esportes, no 

trabalho, na quantidade de informações que nos chega a cada momento. Em meio a essa 

aceleração, o velho, com seus passos lentos e com sua produtividade reduzida, é visto 

como alguém incapaz e improdutivo, que atrapalha, que é um peso para os mais jovens 

e para a sociedade.  

As reflexões de Debert (1994) trazem uma importante referência a esse respeito: 

muitas vezes, o idoso é colocado em uma posição homogeneizada, em um modelo 

ligado a ideias de fragilidade, assexualidade, adoecimento, infantilização e 

estigmatização. 

Muitas vezes, em hospitais ou em atendimentos de consultório – não apenas de 

Psicologia, mas também de médicos e outros profissionais –, a idosa é tratada como a 

“vovozinha”,  a “velhinha” e outros nomes que, embora indiquem uma forma amigável e 

aparentemente carinhosa de tratar o paciente, podem denotar despersonalização. São 

diminutivos que se somam aos diversos nomes da velhice – que, eufemisticamente, 

falam do indivíduo velho e do envelhecimento. De acordo com Vilhena, Novaes e Rosa 

(2014), os rótulos utilizados para suavizar a designação de velho são uma maneira de 

não entrarmos em contato com a realidade do envelhecer. 

Para Schneider e Irigaray (2008), muitas expressões são usadas para se referir a 

pessoas velhas. O uso de eufemismos pode esconder preconceitos com relação ao velho 

e à velhice, tanto por parte da sociedade quanto por parte do próprio indivíduo que 

envelhece. Não se quer mais ser velho, ou pelo menos não se quer parecer velho. Daí a 

existência de uma ampla gama de produtos de consumo ligados à manutenção da 

aparência jovial tida como saudável.   
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No processo de envelhecimento, os indivíduos sofrem influências do momento 

histórico contemporâneo: de atitudes, crenças e preconceitos, dos meios de 

comunicação e da cultura propriamente dita (Francileudo, Rocha, Brasileiro, Lima  & 

Martins, 2017). Nesse contexto, em vez de homogeneizá-lo, deve-se levar em conta a 

heterogeneidade do envelhecimento e seus diversos aspectos, tanto em matéria de 

processos biológicos quanto comportamentais, sociais, econômicos e emocionais. 

Analisar o termo “envelhecimento”   poderia   acabar   por   limitá-lo, já que se lida com 

vários envelhecimentos. 

Vemos muitas vezes hoje consolidada uma rejeição ao envelhecimento, não 

apenas por parte da sociedade, mas também pelos próprios idosos, que aceitaram o 

rótulo de decrepitude, doença e incapacidade. Não é pouco comum também que os 

idosos sejam alvo de piadas ou comentários jocosos de mau gosto. Berzins e 

Mercadante (2012), em estudo acerca de anedotas sobre idosos, afirmam que tais 

manifestações ressaltam os atributos negativos da velhice, reforçando o preconceito 

sobre o idoso e a ideia de que se deve almejar uma vida longa sem ficar velho. 

Tais situações ilustram que, mesmo com o aumento da população idosa no 

Brasil e no mundo, envelhecer ainda é um processo permeado por estigmas e 

preconceito. O velho passa a ser inserido em uma categoria única, como os doentes em 

hospitais e os loucos. Do velho, espera-se determinados comportamentos, modos de ser 

e de viver. Em meio a uma sociedade que valoriza o jovem, envelhecer é resistir. O 

velho tem seu próprio tempo, seus movimentos e suas ações, e continua a se 

desenvolver continuamente. A velhice tem um ritmo de ser e estar no mundo que lhe é 

peculiar, e que vem ganhando novos contornos. É preciso considerar que a velhice bem-

sucedida e saudável não necessariamente precisa de um corpo belo e jovem, mas 
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funcional. A vida é um eterno movimento, e a velhice é uma fase de oportunidades a 

serem vividas.  

Diante desse contexto, surgem algumas questões norteadoras para este estudo: 

“Como é envelhecer na contemporaneidade acelerada?”, “Que aspectos caracterizam, 

atualmente, a idosa brasileira?”, “De que forma o exercício físico impacta na satisfação 

com a vida das idosas?”, “Quais os significados do envelhecimento para as idosas 

praticantes de exercícios físicos?”  e “Como a prática de exercícios físicos interfere na 

apreensão do envelhecimento por mulheres idosas?”. 

Conforme Bauman (2009), na contemporaneidade, o indivíduo é cobrado a ser 

produtivo e consumidor. No caso das mulheres, é acrescentado o apelo para se manter 

sempre jovial e bela. E percebe-se que, apesar da divulgação atual acerca da busca e das 

possibilidades de uma velhice com qualidade de vida, muitos dos antigos estigmas 

acerca do envelhecimento permanecem (Montefusco, 2013). 

Diferentes vertentes da experiência se mostram presentes em todas as fases da 

vida, e com o envelhecimento não poderia ser diferente. Este estudo tem, então, como 

hipótese, o fato de que o envelhecimento pode ser vivido para além do contexto 

corporal e consumista, de maneira saudável e ativa por meio do exercício físico. Apesar 

de ser uma etapa permeada por estigmas, medos e preconceitos, há diversas 

possibilidades e descobertas na vivência do envelhecimento. 

Pode-se ter diversos olhares e leituras sobre o envelhecimento. As pesquisas são 

várias, de orientação tanto quantitativa quanto qualitativa; mas se verifica ainda uma 

carência de trabalhos que apontem para as particularidades das subjetividades 

envolvidas no envelhecer, em especial no envelhecer feminino, no âmbito da prática de 

exercício físico. 
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Em meio às pesquisas realizadas, considera-se que, mesmo com os estigmas 

acerca do envelhecimento, é possível redesenhar esta fase da vida, que pode ser rica em 

vivências e experiências (Martins et al., 2017). Decidi então investigar a apreensão do 

envelhecimento em idosas que praticam exercícios físicos, que sabidamente são 

benéficos para saúde física e mental. Observei também que os estudos sobre atividade 

física e idoso não abrangem a dimensão subjetiva do exercício físico e nem a dimensão 

do envelhecer para essas pessoas. 

Surge, então, a partir desse contexto, nossa questão norteadora de pesquisa: 

“Como a prática de exercícios físicos interfere  na apreensão do envelhecimento por 

mulheres idosas de Fortaleza-CE?”. A partir dessa pergunta inicial, colocam-se os 

seguintes pressupostos:  

 

a) A apreensão do envelhecimento em mulheres idosas é impactada pela prática 

de exercícios físicos;  

b) Mulheres idosas que praticam exercícios físicos saem de uma apreensão 

estigmatizada do envelhecimento para uma apreensão positiva; 

c) A prática regular de exercício físico pode proporcionar à idosa bem-estar e 

experiências potencializadoras de vida;  

d) A prática regular de exercício físico pode contribuir para a ressignificação do 

envelhecimento. 

 

Sabe-se que existem diversos estigmas relacionados ao envelhecimento, 

associando-o a características negativas como a perda da produtividade e da 

independência, especialmente em uma sociedade que prima pelo trabalho em ritmo 

frenético e pelo consumo exacerbado. Nesse sentido, a prática de exercícios físicos pode 
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fortalecer experiências de bem-estar físico e subjetivo, contribuindo para novas formas 

de ver e viver o envelhecimento. 

Articulando, pois, o percurso da graduação com a prática clínica e os estudos já 

realizados no mestrado acerca do envelhecimento, sob uma vertente midiática, e aliado 

aos estudos acerca da contemporaneidade, surgiu o interesse em realizar a presente 

pesquisa, que envolve investigar a apreensão do envelhecimento para idosas de 

Fortaleza-CE, no âmbito da prática de exercícios físicos. Esses pontos se configuram 

importantes para serem estudados por diversos profissionais de saúde, uma vez que o 

envelhecimento é um processo que ocorre não apenas do ponto de vista biológico; ele 

traz, em si, todo um arcabouço social, econômico e psíquico, em uma miríade de fatores 

e contextos que merecem atenção. 

Dessa forma, ressalta-se a importância da produção científica sobre essa 

temática, fundamentalmente pelo seu potencial de promover o autoconhecimento da 

mulher idosa, assim como para subsidiar profissionais que trabalham com esse público 

para uma abordagem multidimensional. 

Este estudo envolve aspectos interdisciplinares pertinentes às áreas de 

Gerontologia, Psicologia e Educação Física, entre outras, buscando promover uma visão 

integrada do idoso dentro do contexto atual em que vivemos. O trabalho interdisciplinar 

é importante porque permite o compartilhamento de conhecimentos referentes a casos 

clínicos e contribui na elaboração de planos de ação que atendam às novas 

configurações de demandas populacionais.  

Verifico, ao longo das revisões de literatura, a carência de produção científica 

nessa área – de trabalhos voltados para compreender os meandros da subjetividade 

envolvidos no contexto do envelhecer amparado pela prática do exercício físico. Ao 

pensarmos o desenvolvimento humano, devemos compreender que o estudo acerca das 
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diversas fases da vida deve ser realizado levando em conta as novas configurações 

culturais. Não é suficiente considerar apenas os aspectos físicos e neurobiológicos no 

decorrer da vida do idoso. É preciso levar em conta os aspectos psicossociais, culturais, 

econômicos, familiares, laborais e de autoimagem, entre outros. 

O envelhecimento é algo a ser abordado, pensado e discutido nos diversos 

âmbitos. No mundo atual, a velhice é colocada como da ordem do indesejável, que pode 

ser adiada ou revertida por meio de cosméticos, tratamentos estéticos, dietas e mudanças 

no estilo de vida.  

E dos imperativos de não envelhecer passa-se aos de envelhecer com qualidade 

de vida, de forma ativa. Considera-se aqui que as possibilidades de vivência do 

envelhecimento podem guardar diferentes sentidos, dentre eles os de felicidade e bem-

estar. Os modos como a sociedade lida com e percebe a velhice são variados, e a velhice 

pode ser vista ora em lugar desprestigiado e de exclusão, ora como uma fase de novas 

possibilidades. Propõe-se aqui, então, tratar essa temática.  

 

2 OBJETIVOS 

 

O discurso científico produzido sobre o envelhecimento enfatiza os aspectos 

cronológicos e biológicos a ele ligados – tanto nas produções científicas da Psicologia 

quanto na de outras áreas de saúde, nas quais se encontra a maioria das pesquisas sobre 

o idoso e o envelhecimento. Observa-se uma carência de estudos que articulem o 

envelhecimento, particularmente o feminino, com a prática de exercícios físicos; e 

observa-se também uma carência de estudos sobre esse tema que abordem um olhar 

diferenciado no que diz respeito à subjetividade da mulher que envelhece, atentando 

para todo um contexto biopsicossocial que se dedique às novas nuances do envelhecer.  
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Nesse sentido, optei por realizar neste estudo uma leitura do envelhecimento a 

partir das próprias mulheres que envelhecem e de suas apreensões subjetivas do 

envelhecer no contexto do exercício físico. Considero relevante pensar a relação entre 

exercício físico e Psicologia, e acredito que os discursos das idosas entrevistadas podem 

fornecer uma importante contribuição para este estudo. Para além das questões 

biológicas ou mesmo interdisciplinares, há que se reconhecer todo um potencial de vida 

a ser vivido no envelhecimento e desenvolvido por meio dos exercícios físicos. Dessa 

forma, sabendo que o envelhecimento convoca valores biológicos, pessoais, sociais, 

econômicos e subjetivos, lançam-se os seguintes objetivos para a pesquisa. 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Compreender as apreensões do envelhecimento de mulheres idosas praticantes 

de exercícios físicos de Fortaleza- CE.   

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os fatores que levam as idosas entrevistadas à prática regular de 

exercícios físicos. 

b) Coletar expressões relacionadas a mudanças na apreensão do envelhecimento 

manifestas por idosas praticantes de exercícios físicos. 

c) Elencar efeitos  decorrentes da prática de exercícios físicos na apreensão do 

envelhecimento pelas mulheres idosas entrevistadas.  
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3 MARCOS CONCEITUAIS  

 

Para compor o marco teórico sobre o envelhecimento na contemporaneidade, foi 

feita uma revisão de literatura procedendo de uma metodologia de abordagem 

qualitativa do tipo revisão narrativa de literatura. Portanto, para cada um dos marcos 

conceituais, foi realizada uma revisão de literatura. Foram utilizados os seguintes 

descritores: “contemporaneidade e envelhecimento”, “contemporaneidade e velhice”, 

“envelhecimento e mulher”  e “envelhecimento e atividade física”. 

Foram consultadas produções em português e inglês a partir das bases de dados 

SciELO, LILACS e PePSIC (entre 2007 e 2018), assim como a partir de teses, 

dissertações e capítulos de livros vinculados ao Laboratório Otium e pesquisados na 

biblioteca virtual da Universidade de Fortaleza (Unifor). Foram também consultados 

alguns dos artigos que constam nas referências das produções pesquisadas. Além disso, 

os sites da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) também foram consultados, bem como a Constituição Federal 

Brasileira de 1988 e o Estatuto do Idoso.  

Dado que a estratégia de busca poderia capturar estudos não relevantes, foram 

planejados passos sequenciais no processo de revisão para identificar e omitir tais 

produções. A primeira seleção ocorreu através da leitura de títulos e resumos. Os 

resumos das produções foram lidos de modo a identificar aqueles que tivessem relação 

com esta pesquisa.   
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Marco conceitual Envelhecimento e 
contemporaneidade 

Envelhecimento e 
mulher 

Envelhecimento e 
exercício físico 

Referências 
consultadas (total) 8 artigos 11 artigos 14 artigos 

Principais trabalhos 

Moreira e Nogueira 
(2008); 

Silva (2009); 
Whitaker (2010); 

Vilhena et al. (2014); 
Teixeira, Marinho, 

Cintra Júnior e 
Martins (2015) 

Trench e Rosa 
(2008); 

Zampieri et al. 
(2009); Valença, 
Nascimento Filho 

e Germano (2010); 
Ferreira, Chinelato, 

Castro e Ferreira 
(2013) 

Deslandes (2013); 
Santos, Andrade e 

Bueno (2009) 

Quadro 1 
Visão geral dos marcos conceituais 
 

Com os descritores “envelhecimento e contemporaneidade” e “velhice e 

contemporaneidade”, foram encontradas 32 produções ao todo. Destas, foram excluídas 

19, por não terem relação pertinente com o tema desta pesquisa. Foram identificadas 

também 5 produções replicadas. Na base de dados SciELO, foram encontradas 4 

produções, tendo sido excluída 1. Na base de dados LILACS, foram encontradas 18 

produções, sendo excluídas, destas, 11. Na base de dados PePSIC, foram encontradas 10 

produções, das quais 7 foram excluídas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
Processo de seleção dos textos com descritores relacionados a envelhecimento e 
contemporaneidade 

Total de textos: 32 

LILACS: 18 ScieLO: 4 PePSIC: 10 

Excluídos: 19 

PePSIC: 3 ScieLO: 3 LILACS: 7 

Replicados: 5 

Total final: 8 
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Ano de 
publicação Título Autores Revista / Cidade 

2008 
Do indesejável ao inevitável: a 
experiência vivida do estigma de 
envelhecer na contemporaneidade 

Moreira e Nogueira 
(2008) 

Psicologia USP,  
São Paulo 

2009 

Autonomia, imperativo à atividade 
e  “máscara da idade”: 
prerrogativas do envelhecimento 
contemporâneo? 

Silva (2009) 
Psicologia e 
Sociedade,  

Florianópolis 

2010 

O idoso na contemporaneidade: a 
necessidade de se educar a 
sociedade para as exigências desse 
“novo” ator social, titular de 
direitos 

Whitaker (2010) Caderno CEDES, 
Campinas 

2011 
A sociedade histórica dos velhos e 
a conquista de direitos de 
cidadania 

Feijó e Medeiros 
(2011) 

Kairós 
Gerontologia, São 

Paulo 

2014 
O silenciamento da velhice: 
apagamento social e processos de 
subjetivação 

Vilhena et al. (2014) Subjetividades, 
Fortaleza 

2015 
Reflexos do tempo: uma reflexão 
sobre o envelhecimento nos dias 
de hoje 

Rosa, Veras e 
Assunção (2015) 

Estudos e Pesquisas 
em Psicologia,  
Rio de Janeiro 

2015 

O doce amargo sabor do 
envelhecimento: discursos, 
práticas corporais e experiências 
geracionais 

Soares, Mourão e 
Alves Júnior (2015) 

Movimento,  
Porto Alegre 

2015 Reflexões acerca do estigma do 
envelhecer na contemporaneidade 

Teixeira et al. 
(2015) 

Estudos 
Interdisciplinares 

sobre o 
Envelhecimento, 

Porto Alegre 
Quadro 2 
Publicações com os descritores relacionados a envelhecimento e contemporaneidade 

 

Com  o  descritor  “envelhecimento e mulher”,  foram  encontradas 160 produções, 

sendo 88 na base de dados LILACS, 65 na base de dados SciELO e 7 na base de dados 

PePSIC. Destas, foram excluídas 143. 
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Figura 2 
Processo de seleção de textos com os descritores relacionados a envelhecimento 
feminino 

 
 
 

Ano de 
publicação Título Autores Revista / Cidade 

2008 

Menopausa, hormônios, 
envelhecimento: discursos de 
mulheres que vivem em um bairro 
na periferia da cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, Brasil  

Trench e Rosa 
(2008) 

Revista Brasileira de 
Saúde Materno-Infantil, 

Recife 

2009 Motivo da adesão à prática de 
atividade física em idosas 

Gomes e Zazá 
(2009) 

Revista Brasileira de 
Atividade Física & 

Saúde, 
Florianópolis 

2009 O processo de viver e ser saudável 
das mulheres no climatério 

Zampieri et al. 
(2009) 

Escola Anna Nery, 
Rio de Janeiro 

2010 
Mulher no climatério: reflexões 
sobre desejo sexual, beleza e 
feminilidade 

Valença et al. 
(2010) 

Saúde e Sociedade, 
São Paulo 

2013 
Práticas sociais e significados do 
envelhecimento para mulheres 
idosas 

Brunnet et al. 
(2013) 

Pensando Famílias, 
Porto Alegre 

2013 Menopausa: marco biopsicossocial 
do envelhecimento feminino 

Ferreira et al. 
(2013) 

Psicologia Social,  
Belo Horizonte 

2013 
Mulheres idosas: desvelando suas 
vivências e necessidades de 
cuidado  

Merighi et al. 
(2013) 

Revista da Escola de 
Enfermagem,  

São Paulo 

LILACS: 88 ScieLO: 65 PePsic: 7 

Excluídos: 143 

PePsic: 1 ScieLO: 7 LILACS: 9 

Replicados: 6 

Total final: 11 

Total de textos: 160 
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2015 Female aging 

Sorpreso, 
Soares Júnior, 

Fonseca e 
Bacarat (2015) 

Revista da Associação 
Médica Brasileira,  

São Paulo 

 
2015 

 

Influências do climatério para o 
envelhecimento na percepção de 
mulheres idosas: subsídios para a 
enfermagem 

Silva, Moura, 
Almeida, Sá e 

Queiroz (2015) 

Revista Eletrônica de 
Enfermagem, 

Goiânia 

 
2015 

Jovem para sempre! Publicidade 
em revistas femininas e suas 
promessas de administração do 
tempo 

Montefusco e 
Lima (2015) 

Psicologia e Saúde, 
Campo Grande 

2016 

Representações do Corpo 
Feminino na Menopausa: Estudo 
Etnográfico em um Hospital-
Escola Brasileiro 

Feltrin e Velho 
(2016) 

Sexualidad, Salud y 
Sociedad, 

Rio de Janeiro 

Quadro 3 
Listagem dos artigos encontrados com os descritores relacionados a envelhecimento feminino 
 

3.1 Aspectos biológicos do envelhecimento 

 

Envelhecer é um processo biológico, psicológico, social e também cultural. A 

velhice deve ser entendida como uma etapa do curso da vida na qual, em decorrência do 

avanço da idade cronológica, ocorrem modificações de ordem biopsicossocial que 

afetam as relações do indivíduo consigo mesmo, com seus familiares e com o seu 

contexto social (Carvalho, Rocha & Leite, 2006).  

Ainda que características fisiológicas do envelhecimento não sejam o foco deste 

estudo, é conveniente trazer aqui algumas delas, haja vista que aspectos físicos, 

psicológicos e sociais referentes ao corpo são indissociáveis. Com o envelhecer, muitas 

doenças se tornam mais frequentes, por exemplo, afetando o organismo e a vida de 

maneira geral. É importante, pois, fazer referência a esses elementos, dada a 

interdisciplinaridade do estudo e para não deixarmos de considerar tais facetas, que não 

se tornam menos importantes, apesar de não serem a ênfase aqui. 
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3.1.1 Pele  

 

Em estudo sobre as alterações relacionadas com a idade na pele humana, Oriá et 

al. (2003) observaram uma redução significativa da espessura da epiderme e da derme 

na pele de idosos, a partir de estudos histológicos. O comprometimento do colágeno 

superficial e intermediário e da estrutura do tecido elástico poderia contribuir, então, 

para os quadros de ptose e de enrugamento caracterizados na velhice. Os autores 

observaram   também  “uma   redução significativa da espessura da epiderme e derme de 

indivíduos após os 60 anos de idade, sugerindo que esses parâmetros não decrescem de 

forma contínua, mas decrescem consideravelmente nas últimas  décadas  de  vida”  (Oriá 

et al., 2003, p. 433). 

Na pele do idoso, é comum observar manchas, pois nela se alternam zonas de 

hiperpigmentação e zonas de perda da cor natural. Existe também uma atrofia das 

glândulas sudoríparas e dos folículos pilosos. A pele torna-se menos elástica e adquire 

aspecto apergaminhado devido à degeneração do suporte de colágeno, à desidratação e 

perda de fibras elásticas (Geis, 2008). 

 

3.1.2 Esqueleto e músculos  

 

Com a idade, observa-se uma perda da massa muscular total, um processo 

denominado sarcopenia (Geis, 2008). De acordo com Doherty (2003), o termo 

“sarcopenia” é usado para se referir à perda de massa muscular esquelética que ocorre 

com a chegada do envelhecimento biológico. É um processo lento e pode ter 

consequências diretas na funcionalidade do indivíduo.   
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Em estudo acerca da temática, Pierine, Nicola e Oliveira (2009) destacam que os 

elementos fraqueza muscular e maior frequência de quedas foram mais comuns nos 

idosos com menor massa muscular. Os autores atentam ainda para as repercussões da 

sarcopenia nos aspectos sociais, econômicos e de saúde.   

A perda de massa muscular relacionada ao envelhecimento parece inevitável, 

tanto para homens quanto para mulheres, e parece estar ligada a fatores inflamatórios, 

diminuição de hormônios, aumento de mediadores inflamatórios e alterações da 

ingestão proteico-calórica que ocorrem durante o envelhecimento.  

Com o passar do tempo, a hipotrofia muscular e a desmineralização óssea levam 

a debilitação de força, falta de equilíbrio e menor autonomia para as atividades da vida 

diária (AVD). Nesse sentido, medidas terapêuticas e preventivas devem incluir 

programas de exercícios físicos resistidos, para o ganho de massa muscular, e exercícios 

aeróbicos, para a melhoria da eficiência metabólica muscular (Pierine et al., 2009; Silva, 

Frisoli Júnior, Pinheiro & Szejnfeld, 2006). 

O envelhecimento implica também, em maior ou menor grau, uma perda da 

mineralização óssea (osteoporose). Os ossos tornam-se mais frágeis, e o risco de fratura 

aumenta (Geis, 2008).  

 

3.1.3 Sistema digestivo  

 

Diversos estudos demonstram que, com o envelhecimento, há redução do olfato 

e do paladar. Problemas de deglutição, anorexia do envelhecimento e hipotensão pós-

prandial são comuns em idosos. A perda dos dentes é um fenômeno comum, o que pode 

levar a problemas nutricionais devido à dificuldade de mastigação. Há também a 

diminuição da secreção salivar, que pode interferir no processo digestivo. Dentre as 
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doenças mais comuns que acometem o sistema digestório em idosos, podem ser citados 

os problemas de constipação, as neoplasias e a doença diverticular (Ferrioli, 2016; Geis, 

2008). 

 

3.1.4 Sistema nervoso 

 

Com o avanço da idade, são observadas no cérebro humano mudanças 

degenerativas que acarretam atrofia do córtex cerebral e dilatação ventricular. São 

comuns nessa fase da vida os transtornos cognitivos leves e a diminuição da velocidade 

de processamento de informações. Sinais de deficiências funcionais aparecem de 

maneira discreta no decorrer da vida de um indivíduo que envelhece, sendo inicialmente 

atrelados   a   “coisas   típicas   da   idade”,   sem   comprometer   as   relações   e   as   atividades  

pessoais. Quando tais quadros se acentuam, porém, levam ao comprometimento da 

funcionalidade, autonomia e independência do idoso (Geis, 2008).  

 

3.1.5 Aparelho circulatório  

 

Com o envelhecimento, surgem varizes e edemas nos pés e tornozelos devido a 

diminuição da circulação de retorno em nível venoso. A nível arterial, surge a 

aterosclerose, processo decorrente do depósito lipídico no interior das artérias, 

acompanhada por processos inflamatórios. As placas de ateroma ocasionam diminuição 

da luz arterial e aumento do risco de infartos (Geis, 2008).  
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3.2 O envelhecimento historicamente estigmatizado 

 

O estigma é definido por Goffman (1988)   como   a   “situação   do   indivíduo  que  

está   inabilitado  para  a  aceitação  social  plena” (p. 7). Ainda de acordo com o autor, o 

estigma, para os gregos, referia-se   a   “sinais   corporais   através   dos   quais   se   podia  

evidenciar algo de bom ou mau sobre   o   status   moral   de   quem   os   apresentava”  

(Goffman, 1988, p. 11).   

Quando as características estigmatizantes se manifestam no corpo, por vezes fica 

mais difícil escondê-las ou atenuá-las. Quando elas denunciam sinais do 

envelhecimento, considera-se que o fazem não apenas em seus aspectos físicos, visíveis, 

mas por meio de toda uma teia de acontecimentos e mudanças que acompanham o 

sujeito e o levam, lentamente, da condição de jovem ativo e cheio de energia à condição 

de velho e dependente (Montefusco & Lima, 2015). 

Em contraposição ao aumento da população idosa no Brasil e no mundo, 

verifica-se que há uma cultura de valorização dos ideais de juventude, performance e 

velocidade. À juventude, muitas características boas são atribuídas, como vitalidade, 

energia, beleza, potência etc. Tais qualidades são exaltadas socialmente e atreladas ao 

consumo pela publicidade. Ser e manter-se jovem se tornou um critério incluído na lista 

de atributos que se deve possuir para estar inserido na sociedade de consumo. Parece 

que, hoje, envelhecer – ou envelhecer fora dos moldes do consumo – é um direito 

negado (Sibilia, 2011). 

Em nossa sociedade, a velhice tem sido cada vez mais adiada, e o período da 

juventude, cada vez mais estendido. A busca pela juventude se dá não apenas no 

registro da aparência, mas no vestir-se  e  no  chamado  “estilo  de  vida”.  De acordo com 

Rosa, Veras e Assunção (2015), o mercado oferece os mais variados tipos de 
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intervenções, sejam elas reais ou virtuais, no sentido de afastar as pessoas do 

envelhecimento, fazendo-as acreditar que é possível adiar essa realidade 

indefinidamente. 

De acordo com Silva (2009), atualmente é difundido o padrão ageless, que 

remete a uma ausência de idade e é uma das formas constitutivas de identidade na 

contemporaneidade. Nesse contexto, não querer ser velho relaciona-se a toda uma 

construção social da sociedade capitalista, em que a juventude é fortemente exaltada, e a 

velhice é excluída e estigmatizada.  

No contexto do envelhecimento, Moreira e Nogueira (2008) discorrem sobre o 

ageism, ou ageísmo – o preconceito sobre a idade. Tal processo se caracteriza pela 

priorização dos interesses dos jovens em detrimento dos interesses e das necessidades 

dos idosos, culminando em uma marginalização de questões relevantes para os velhos e 

com tendência à negativização de aspectos inerentes à velhice. As autoras destacam 

ainda que a vivência do envelhecimento deveria ser vista como algo natural; mas, na 

medida em que é estigmatizada, ela passa a ser algo negativo envolvendo autoestima, 

aceitação de si e sofrimento psíquico. 

O próprio idoso muitas vezes internaliza diversos desses aspectos negativos, o 

que leva a uma sensação de vulnerabilidade, baixa autoestima, incapacidade e 

conformismo, o que contribui ainda mais para o aumento do mal-estar emocional nesses 

indivíduos (Teixeira et al., 2015). 

Com o envelhecimento, novos processos adaptativos se tornam menos eficientes, 

o que faz com que o idoso dependa de mais cuidados do meio. Muitas vezes, no entanto, 

em razão do preconceito, o que vemos é o contrário. É como se, para o velho, qualquer 

coisa servisse: o desenvolvimento galopante da tecnologia e a velocidade da informação 
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são, com frequência, fatores de desadaptação do idoso, que assim vai, ele mesmo, 

marginalizando-se também (Galiás, 2012). 

Minayo (2006) afirma que, ao idoso, são atribuídos também estigmas ligados a 

descartabilidade e peso social, culminando em uma visão que os desvaloriza, na medida 

em que se baseia na lógica produtiva do capitalismo; afinal, são valorizados aqueles 

indivíduos capazes de trabalhar, produzir e consumir em larga escala.  

A sociedade atual valoriza essencialmente a juventude, mesmo sabendo que o 

envelhecimento é um processo normal que acontece com todos. A decrepitude do corpo, 

como um prenúncio para a morte, sempre assustou o homem e sempre foi motivo para a 

busca de soluções, a fim de adiar esse momento. Atualmente, envelhecimento e morte 

são adiados e ocultados. O envelhecimento é mascarado ou transferido para os asilos, e 

a morte, para os hospitais (Montefusco, 2013). 

Ainda em meio a esse contexto, muitas doenças são atribuídas ao idoso, assim 

como muitas perdas. Um dos resultados dessas correlações é que, atualmente, não se 

quer mais envelhecer; ou, pelo menos, tenta-se postergar o máximo possível tal 

processo, em uma longa batalha contra os sinais do tempo. A sociedade hoje estabelece 

também diversos padrões, dentre eles os físicos, dos quais os idosos, pela sua idade e 

falta de vigor, estariam automaticamente excluídos (Andrade, 2011). Para Moreira e 

Nogueira (2008),   “enquanto a juventude é fortemente exaltada, a velhice é excluída e 

estigmatizada; basta ver que, numa sociedade capitalista, o velho perde seu poder como 

produtor de bens e riquezas como consumidor e, consequentemente, perde seu valor 

social” (p. 62). 

O idoso visto a partir da perspectiva da eterna juventude passa a ser considerado 

como uma pessoa descontextualizada, ultrapassada. Sua condição incomoda a si e aos 
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demais, tanto por aspectos físicos quanto pela diminuição da capacidade produtiva 

(Feijó & Medeiros, 2011). A esse respeito, Sibilia (2011) afirma que:  

 

Em meio a uma crescente tirania das aparências juvenis, a velhice é censurada 

como algo obsceno e vergonhoso, que deveria permanecer oculto, fora de cena, 

sem ambicionar a tão cotada visibilidade. Um estado corporal que deveria ser 

combatido – ou, quanto menos, sagazmente dissimulado – por ser moralmente 

suspeito e, portanto, humilhante (p. 94). 

 

Sibilia (2011) afirma também que a própria palavra “velho”  chega  a  ser  ofensiva,  

como uma espécie de insulto que deveria ser suavizado com o uso de expressões mais 

politicamente  corretas,  tais  como  “terceira  idade”  ou  “melhor  idade”.   

De acordo com Debert (2003), estamos vivendo um processo chamado de 

“reprivatização   do   envelhecimento”,   no qual a velhice é considerada uma questão de 

escolha. Cada um seria responsável pelo próprio envelhecimento, portanto; e aqueles 

que  não  o   fazem  de  maneira  “adequada”  seriam   considerados  negligentes,  pois  não  se  

envolveram suficientemente no consumo de bens e serviços disponíveis para retardar os 

problemas   da   idade.   Nesse   sentido,   a   velhice   poderia   “desaparecer   do   leque   de  

preocupações  sociais”  (Debert, 2003, p. 154). 

Vilhena et al. (2014) também falam sobre a reprivatização da velhice e afirmam 

que, dentre as características da velhice, a mudança é a mais marcante. Para os autores, 

a reprivatização da velhice se dá no caráter de uma cobrança que recai sobre todos nós, 

no sentido de sermos responsáveis pelo sucesso ou fracasso de nosso processo de 

tornar-se velho.  
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O mercado oferece diversos tipos de  “tratamentos”  e  prescrições  para  postergar  a  

velhice, cultivando expectativas irreais que, quando não atendidas, geram mal-estar e 

frustração, contribuindo para o aumento da sensação de incapacidade de conseguir lidar 

com o envelhecimento  de  maneira  “adequada” (Rosa et al., 2015; Teixeira et al., 2015). 

O capitalismo produz indivíduos que avaliam a si mesmos pelos bens que 

possuem, ou melhor, que aparentam possuir. Um corpo belo e jovem se torna, nesse 

sentido, um bem de consumo, algo a ser exibido e cultuado. O idoso passa a ter cada 

vez mais dificuldade de aceitar a própria condição – a de que o envelhecer faz parte do 

curso natural da vida. Assim, o envelhecimento passa a ser evitado de diversas 

maneiras, assemelhando-se a algo da ordem do patológico, que pode e deve ser curado e 

prevenido (Montefusco & Lima, 2015; Teixeira et al., 2015). 

O envelhecer, nesse contexto, desponta como uma experiência ambígua, 

inevitável e indesejada. Uma experiência que suscita temores e preocupações, como o 

medo da morte, das doenças e da dependência física, financeira e psíquica: uma 

vivência permeada por estigmas e preconceitos de uma sociedade que não tem preparo 

para lidar com limitações, imperfeições e com a finitude (Moreira & Nogueira, 2008). 

 

3.3 Perspectivas teóricas sobre o envelhecimento  

 

De acordo com a OMS (2005),   “envelhecimento ativo é o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida à medida que as   pessoas   ficam  mais   velhas” (p. 13). O 

envelhecimento ativo é permeado por dois conceitos que aqui devem ser esclarecidos: 

autonomia e independência. Ainda de acordo com a OMS (2005): 
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Autonomia é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre 

como se deve viver diariamente, de acordo com suas próprias regras e 

preferências. Independência é, em geral, entendida como a habilidade de 

executar funções relacionadas à vida diária – isto é, a capacidade de viver 

independentemente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de outros 

(OMS, 2005, p. 14). 

 

Sabemos que o processo de envelhecimento da sociedade brasileira está ligado 

intimamente a transformações societárias. Nesse sentido, pensar a velhice e o idoso 

brasileiro inclui pensar novas formas de envelhecer – pensar um idoso sujeito de 

direitos, que assume novos papéis sociais e econômicos. Para além de processos 

biológicos e cronológicos, o idoso se coloca, assim, como um novo ator social, que 

busca reconhecimento, direitos e espaço na sociedade (Oliveira & Aguiar, 2015). 

Para Teixeira e Neri (2008), não podemos dar uma definição consensual de 

envelhecimento bem-sucedido. No entanto, sabe-se que “uma velhice bem-sucedida se 

revela em idosos que mantêm sua autonomia, independência e envolvimento ativo com 

a vida pessoal, com a família, com os amigos, com  o  lazer,  com  a  vida  social” (Teixeira 

& Neri, 2008, p. 8).  

Envelhecer bem depende de uma multiplicidade de fatores, incluindo os 

ambientais, familiares, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Nesse sentido, o 

bem-estar é o componente principal para avaliar subjetivamente o   “sucesso”   do  

envelhecimento. Assim, a longevidade em si não pode e nem deve ser o único fator para 

avaliar quão bem-sucedido é o envelhecimento de alguém, pois muitos indivíduos 

vivem longos anos sem qualidade de vida, acamados, com perdas graves de funções 

fisiológicas e cognitivas (Teixeira & Neri, 2008). De acordo com Cuenca (2017), a 
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formulação inicial do conceito de envelhecimento ativo envolve três bases fundamentais 

que são saúde, participação e seguridade. 

Apesar de ser a saúde física uma preocupação de destaque entre as pessoas 

idosas e as instituições, ela não é o único fator referido pelo documento da OMS como 

base para o envelhecimento ativo. A saúde também deve ser vista em seus aspectos 

mentais e sociais, e na relação destes com a participação e o apoio do meio sociocultural 

– e aqui verificamos uma expansão dos pilares fundamentais do envelhecimento ativo 

(Cuenca, 2017). 

Cuenca (2017) afirma que não há uma receita única para o envelhecimento 

ativo: existem diferentes tipos de envelhecimento. Ele prefere utilizar o termo 

“envelhecimento  satisfatório”,  pois  considera  que  este  seria  mais  amplo,  haja  vista  que  

muitas pessoas, dadas as suas enfermidades e limitações funcionais, não se inseririam 

no que se chama de envelhecimento ativo. O envelhecimento satisfatório possibilita o 

desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, o que pode ocorrer em qualquer fase 

da vida, não apenas na infância ou na juventude.  

O envelhecimento satisfatório, acessível a todos, está relacionado ao ócio 

enquanto  “ocupação  satisfatória,  dotada  de  sentido,  um  ócio  valioso,  que  pode  se  fazer 

presente  em  cada  um  de  nós” (Cuenca, 2017, p. 28).   

Rowe e Kahn (1997) já propuseram a diferença entre envelhecimento usual e 

bem-sucedido – ambos como estados não patológicos –, de modo a contrapor a noção 

difundida pela Gerontologia até então, de enfatizar diferenças entre estados patológicos 

e não patológicos, o que equivalia a contrapor pessoas idosas sofrendo de doenças ou 

limitações e pessoas que não as sofriam. Tal reflexão se deu no sentido de superar a 

ideia de que o envelhecimento seria exclusivamente normal ou patológico. 
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De acordo com Rowe e Kahn (1997), o envelhecimento bem-sucedido inclui três 

componentes principais: baixa probabilidade de doenças e debilidades a elas 

relacionadas, alta habilidade cognitiva, física e funcional e engajamento ativo com a 

vida, incluindo relações sociais e participação contínua em atividades produtivas. 

Os três fatores são importantes componentes do envelhecimento bem-sucedido, 

mas é a combinação deles com o engajamento com a vida que representa o conceito de 

modo mais completo. O envelhecimento bem-sucedido envolve atividades e 

relacionamentos interpessoais.  

Para Kahn (2002), o termo  “envelhecimento  bem-sucedido”  pode, em si, e não 

intencionalmente, fazer supor que a maioria da população idosa é malsucedida. O autor 

acredita que este problema reflete uma característica da sociedade norte-americana, que 

parece presa a uma noção dicotômica, ao modelo “tudo ou nada”, tanto da vida quanto 

do mundo. 

A heterogeneidade da velhice deve ser respeitada e levada em consideração, e as 

condições do envelhecimento – saudável, patológico ou bem-sucedido – podem ser 

consideradas em termos de continuidade, que pode tender para o declínio ou para a 

minimização e reversão das perdas (Rowe & Kahn, 1987).  

A perspectiva Lifespan, desenvolvida por Baltes (1987), tem caráter 

interdisciplinar e envolve o estudo da constância e mudança de comportamentos ao 

longo do curso da vida. Uma contribuição da pesquisa relativa a essa teoria tem sido o 

avanço de uma visão mais ampla sobre a natureza do desenvolvimento, com foco em 

uma contínua interlocução entre ganhos e perdas, e ênfase em fatores estruturais e 

contextuais, assim como o estudo da plasticidade do desenvolvimento (Baltes, 1987). 

A perspectiva Lifespan caracteriza o envelhecimento a partir de uma 

multiplicidade de fatores diversificados, e o categoriza em três tipos: normal, referindo-
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se às mudanças típicas do envelhecimento; patológico, em que se verificam situações de 

adoecimento e perda de funcionalidade; e ótimo ou saudável, caracterizado por boa 

qualidade de vida, boa funcionalidade física, engajamento ativo com a vida e baixo 

risco de doenças. É importante ressaltar que não se faz pertinente pensar essa divisão de 

forma rígida, pois esses estados estão interligados e se sobrepõem ao longo da vida 

(Baltes, 1987). 

Um dos focos da teoria do Lifespan é a questão da plasticidade, a qual se refere 

ao potencial de mudança de um indivíduo e à sua flexibilidade para lidar com novas 

situações. Assim, as limitações decorrentes do envelhecimento podem ser minimizadas 

pela ativação de capacidades, dependendo do grau de plasticidade individual e da 

estimulação (Baltes, 1987).  

Ainda de acordo com Baltes (1987), toda mudança inclui perdas e ganhos na 

capacidade adaptativa; não há desenvolvimento sem perdas e ganhos. Para avaliar o 

padrão de positivas (ganhos) e negativas (perdas) consequências resultantes de 

desenvolvimento, é necessário conhecer as demandas representadas pelo indivíduo e o 

ambiente durante o processo de adaptação ao longo da vida. O modelo de Baltes 

enfatiza a aceitação dos declínios que podem ocorrer advindos da velhice e procura 

fazer o melhor com os recursos disponíveis – físicos, mentais e situacionais (Baltes, 

1987).  

Para Baltes, Lindenberger e Staudinger (2006), o desenvolvimento não se 

completa na vida adulta. A ontogênese se estende por todo o curso da vida, e diversos 

processos adaptativos se encontram envolvidos nesse processo. Um dos pontos 

principais dessa perspectiva é a concepção de que o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas ocorre durante toda a vida, inclusive na velhice, contrapondo-se à tradicional 

ideia de que somente crianças e adolescentes poderiam se desenvolver cognitivamente. 
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Para os autores, em todo o desenvolvimento existe a possibilidade de crescimento e de 

declínio das capacidades adaptativas, o que contribuiu para reverter a concepção de que 

a velhice estaria associada somente a perdas.  

A criação de oportunidades de lazer, de socialização e, principalmente, de 

educação mostra-se fundamental nessa fase da vida, permitindo equilibrar os declínios 

inerentes ao envelhecimento e os benefícios proporcionados por essas atividades 

(Scoralick-Lempke & Barbosa, 2012). 

A perspectiva Lifespan é um importante marco teórico no estudo do 

envelhecimento, uma vez que colabora para mudar a concepção de que o idoso é um ser 

passivo e doente. A teoria ressalta a possibilidade de desenvolvimento durante todo o 

curso da vida, destacando a heterogeneidade da velhice e enfatizando a importância de 

atividades para a manutenção do envelhecimento saudável (Scoralick-Lempke & 

Barbosa, 2012). 

Tornar-se velho é um processo atravessado por perdas e desgastes de diversas 

ordens. Dentre as perdas associadas à velhice estão as físicas (como a diminuição do 

vigor e da potência sexual), as relacionadas à aparência, as de ordem familiar, 

profissional e social (a exemplo da morte real de amigos e companheiros) e as 

pertinentes às relações de trabalho (Cocentino & Viana, 2011).  

Para Martins (2017): 

  

(…)  o meio social atribui valor positivo ao sujeito que produz segundo a lógica 

capitalista, excluindo o idoso pelas dificuldades que muitas vezes ele apresenta 

em acompanhar o ritmo exigido por esta lógica. Desse modo, frequentemente, o 

envelhecimento é marcado por sofrimento e estigmas, passando a ser percebido 
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como algo indesejável, especialmente pelo próprio sujeito que envelhece 

(Martins, 2017, p. 10). 

 

Em meio às rápidas e contínuas mudanças pelas quais passamos na atualidade, 

podemos, entretanto, deslocar nosso olhar das limitações e perdas existentes na velhice 

para um tipo de velhice diferenciada, vivenciada de maneira singular e autônoma, 

permeada por experiências novas e enriquecedoras.  

Em estudo realizado sobre vivências de felicidade em pessoas idosas, Luz e 

Amatuzzi (2008) destacaram a importância da família e do trabalho – este último visto 

como fonte de prazer e ação. Também se destaca no estudo a importância da 

espiritualidade, do suporte social e das amizades. Para os participantes da pesquisa, a 

felicidade pode ser traduzida em momentos do cotidiano, em coisas simples – nas 

relações familiares, no sentimento de dever cumprido e no aprendizado de coisas novas. 

 

Verificou-se que a velhice pode ser um período prazeroso, com projetos e 

realizações. Embora esteja diretamente ligada à qualidade de vida, a velhice 

pode ser um período de liberdade e de experiência acumulada, ocasionando 

maior grau de especialização e capacitação, com o desenvolvimento de projetos 

de vida e de potencialidades (Luz & Amatuzzi, 2008, p. 307). 

 

Cada vez mais, pessoas idosas descobrem novos hobbies e esportes e iniciam 

cursos, fazendo da velhice uma fase de descobertas e liberdade. Em pesquisas realizadas 

por Baltes e Smith (2003), os adultos mais velhos são os que se saem melhor em tarefas 

de sabedoria. Além disso, esses indivíduos apresentam plasticidade do self e forte senso 
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de produção cooperativa, bem como boa capacidade de ajustamento e adaptação a 

mudanças. 

Outro aspecto positivo da velhice, enfatizado por Silva (2009), é a desvinculação 

de algumas obrigações, como as de emprego e de criação dos filhos. Nesse contexto, os 

indivíduos idosos se percebem com novas possibilidades de independência e de 

construção de laços afetivos mais satisfatórios. 

Envelhecer pode estar associado a novas vivências e experiências; na 

contemporaneidade, tal processo assume novos papéis e ocupa novos espaços. Os 

idosos, mesmo em meio às vulnerabilidades inerentes ao envelhecimento, inserem-se 

cada vez mais em diversos tipos de atividade, sejam elas esportivas, religiosas, 

artísticas, acadêmicas ou profissionais (Teixeira et al., 2015).  

Entretanto, apesar de a velhice estar também associada a possibilidades 

positivas, a experiência e sabedoria, ainda assim tenta-se esconder as marcas que o 

envelhecimento imprime no corpo, as quais podem denunciar os sinais do 

envelhecimento e contribuir ainda mais para sua estigmatização. 

 

3.4 O envelhecimento no contexto social contemporâneo 

 

De acordo com Moreira e Nogueira (2008), vivemos em meio à chamada pós-

modernidade ou contemporaneidade, a qual, mesmo quando vista por diferentes 

enfoques, tem como característica marcante uma cultura midiática situada em um 

cenário de fortes apelos ao consumo. A pós-modernidade se diferencia da modernidade, 

a qual emergiu na Europa pós-renascentista e consolidou-se no século XVIII.   

Em meio ao contexto contemporâneo, a imagem, a impressão que queremos 

passar acerca de nós mesmos, ganha importância fundamental, haja vista estarmos 
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inseridos em uma sociedade de culto ao “si mesmo”, em uma ótica narcisista e 

consumista. Nesse âmbito de bombardeamento de informações e apelos à 

produtividade, ao consumo e à estética, o velho, o envelhecimento e a velhice são tidos 

como algo da ordem do indesejável, geradores de sofrimento (Moreira & Nogueira, 

2008). 

Para Han (2015), vivemos em uma “sociedade de cansaço”, termo utilizado pelo 

autor para se referir a uma  “sociedade de academias, de fitness, prédios de escritórios, 

bancos, aeroportos, shoppings centers e  laboratórios  de  genética” (p. 23). O autor afirma 

que a sociedade do século XXI é também a do desempenho, com sujeitos de produção 

marcados pela introjeção da disciplina sob forma de motivação, proatividade e 

iniciativa. Nesse contexto, coerção, disciplina e controle perdem seus contornos e 

coincidem, culminando em adoecimentos físicos e, sobretudo, psíquicos (Han, 2015). 

No dizer de Lipovetsky (2004), a hipermodernidade está centrada na expansão 

das necessidades, na diversidade e, ao mesmo tempo, no obsoletismo de produtos e 

serviços, na liquidez das relações humanas e no culto aos prazeres e objetos. Nesse 

sentido, a sociedade de consumo se coloca a serviço do lucro, utilizando como meio a 

manipulação da vida individual e social (Bauman, 2001). 

A sociedade de consumo é também de narcisismo, em que cada um quer mostrar 

o melhor de si e de seu estilo de vida. Refeições, viagens, selfies, relacionamentos e 

“looks do dia”  aparecem  cuidadosamente  fotografados,  escolhidos  e  postados  em  blogs  

e redes sociais, aguardando o olhar e a aprovação dos pares.  

Nesse cenário, podemos também pensar em mais uma dimensão: a do aparecer. 

O sujeito contemporâneo se transmuda em mercadoria, cujo valor se torna mais alto 

quanto mais ele se encontra dentro de padrões estabelecidos. Cada um cria e faz seu 

próprio marketing, e para   melhor   promover   a   “venda”   de   si   mesmos,   os   indivíduos  
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buscam muitas vezes passar a imagem de que são detentores de determinadas 

características (tais como potência, juventude, status, poder, sucesso, riqueza etc.), 

qualidades estas que podem, supostamente, ser adquiridas a partir do consumo de bens e 

serviços. 

Para Beriain (2009), vivemos em uma sociedade acelerada, em que a 

compressão do tempo se dá nos mais diversos setores. Vivemos em meio à demanda de 

devermos ser capazes de nos focar em diversas tarefas ao mesmo tempo, de sermos 

“multitarefa”.  

  Em meio a isso tudo, percebemos que diagnósticos de déficit de atenção e 

hiperatividade, por exemplo, são cada vez mais frequentes, não se levando em conta os 

múltiplos estímulos a que somos expostos a todo instante. Desde o toque de mensagens 

no aparelho celular  às  informações  que  nos  chegam  “em tempo  real”,  observamos que, 

atualmente, o tempo reservado ao descanso é cada vez mais reduzido e postergado 

(Han, 2015). 

A aceleração do ritmo da vida se dá no alimentar-se, na cultura dos fast-foods, no 

desempenho nos esportes, no trabalho. Promove-se uma intensificação do tempo destinado 

ao consumo para abarcar o máximo possível de experiências de consumo. 

 Atualmente, as fronteiras do tempo (não somente do trabalho, mas do tempo em 

que estamos conectados sempre, prontos para mais informações) se dissolvem. 

Exaustão e pressa são as palavras de ordem da pós-modernidade; vivemos sob esta 

condição. Nossos corpos, por mais domesticados que sejam em sua organicidade, não 

suportam o cotidiano veloz, de alimentação apressada e tempo de descanso reduzido. 

As relações por redes sociais são mais mencionadas em sessões de terapia do 

que as relações sem o uso desses meios. Cada vez mais, a busca por se  tornar  “figura  

pública”  se  dá em detrimento do privado e do olhar para si. O que é valorizado é aquilo 
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que pode ser mostrado. A falta de likes e reconhecimento nas redes sociais gera 

sofrimento, frustração e fragilização do ego. E assim os indivíduos hipermodernos 

buscam as mais diversas soluções para as feridas narcísicas geradas na sociedade do 

hiperconsumo, que vão desde compulsões a uso de diversas substâncias.  

Na sociedade do desempenho e da disciplina introjetada, por mais que existam 

leis que regulamentam os horários a serem dedicados ao trabalho, é raro ver quem não 

ultrapasse tais limites. 

Em meio a uma conclamação para que mantenhamos a “boa”  forma e para que 

cuidemos da saúde, nossa alimentação se torna apressada, e nos tornamos cada vez mais 

sedentários. Corremos para realizar as tarefas cotidianas, muitas vezes chegamos em 

casa após um longo dia, mas o pensamento e as preocupações referentes ao trabalho 

permanecem conosco. 

Tomamos um energético para potencializar nossa atenção. Estamos em 

constante estado de alerta, seja para receber mensagens e notícias, seja para respondê-

las prontamente. O sono se torna perturbado por ansiedades e tensões, tendo que ser 

muitas vezes disciplinado e medicalizado.  

  É interessante observarmos que nosso tempo é ocupado não apenas pelo 

trabalho, mas pelo olhar dos outros, pela exibição de si. Tal exibição nos rouba também 

a oportunidade de vivenciar experiências verdadeiras. Em shows, encontros com amigos 

e viagens, por exemplo, é comum vermos pessoas muito preocupadas em fotografar e 

filmar, que deixam de apreciar a música, a companhia ou a paisagem em questão. Tudo 

tem uma única finalidade: filmar para mostrar e postar. O tempo dos antigos álbuns de 

fotografias foi substituído pela instantaneidade, fugacidade e fluidez. Viver em uma 

sociedade de hiperexposição requer tempo, dinheiro e falta de silêncio.  
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De acordo com Haug (1997), “quando o capitalismo  ‘ajuda’ o homem, ele cria 

dependências” (p. 79). Dependência de informações, que chegam e se esvaem com a 

mesma rapidez; dependência do consumo, para aparentar ser possuidor de determinadas 

características; dependência de likes em redes sociais; dependência de ruídos, o que 

mostra nossa dificuldade de conviver com o silêncio; dependência de múltiplos 

estímulos, visuais, auditivos, do paladar; dependência de  viver  supostas  “experiências”,  

sem viver, no entanto, uma verdadeira experiência. 

Atualmente, o cotidiano se caracteriza não apenas pela velocidade com que o 

homem desempenha diversas tarefas, mas também pelo desenfreio com que ele é levado 

a consumir, pelo ritmo através do qual as propagandas são apresentadas, pelo método 

acelerado das informações que chegam até nós. A respeito da experiência, Larrosa 

(2002) diz que: 

 

O sujeito da informação sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando 

informação, o que mais preocupa é não ter bastante informação; cada vez sabe 

mais, cada vez melhor informado; porém, com essa obsessão pela informação e 

pelo saber   (mas  saber   não  no  sentido  de  “sabedoria”,  mas  no  sentido  de  “estar  

informado”), o que consegue é que nada lhe aconteça (Larrosa, 2002, p. 21). 

 

O homem pós-moderno tem seus sentidos aguçados e direcionados para o que é 

novo; ele busca sempre experiências supostamente novas, sejam elas de viagens, 

gastronômicas, de lazer, de vestimentas etc. Nesse sentido, Larrosa (2002) afirma que a 

vida acaba por se resumir à dimensão biológica, amparada por uma lógica de consumo, 

sob a justificativa de se alcançar, assim, uma  melhor  “qualidade  de  vida”.   
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A capacidade de mudar, de se adaptar e readaptar, são valorizadas na sociedade 

do consumo. Bauman (2009) utiliza  o  termo  “líquido-moderna”  para  caracterizar  uma  

sociedade em que as condições sob as quais seus membros se encontram mudam em um 

intervalo de tempo muito curto, mais curto do que o necessário à consolidação de 

hábitos e rotinas. A vida é precária, vivida em meio à insatisfação consigo mesmo e a 

constantes incertezas. A regra de ouro é a do descarte – nada pode se solidificar em 

posses permanentes.  

O autor afirma ainda que a vida líquida é uma vida de consumo e para o 

consumo. Nela, todos se tornam objetos de consumo a serem comercializados, perdendo 

seu poder de sedução com o uso e com a obsolescência. Os julgamentos que emitimos 

são, em grande parte, moldados de acordo com os códigos do consumo, o que vale tanto 

para objetos quanto para pessoas (Bauman, 2009). 

A liquidez de que fala o autor é também uma liquidez que se expressa no corpo, 

nos relacionamentos, na adaptabilidade, no trabalho. Em meio ao contexto 

contemporâneo, de rapidez, consumo e aparência, a imagem que queremos passar de 

nós mesmos ganha importância fundamental, haja vista estarmos inseridos em uma 

sociedade de culto a si mesmo, em uma ótica narcisista e consumista. Nesse cenário de 

bombardeamento de informações e apelos a produtividade, consumo e estética, o velho, 

o envelhecimento e a velhice são tidos como algo da ordem do indesejável e, ao mesmo 

tempo, do inevitável, gerador de sofrimento (Moreira & Nogueira, 2008). 

O lugar da velhice na pós-modernidade é deslocado para uma condição 

secundária, desprivilegiada. Em meio à sociedade acelerada e cansada, o idoso é visto 

pelo  senso  comum  como  um  “peso  social”,  como  alguém  que  não  tem  mais  capacidade  

de produzir, o que contribui para reforçar os estereótipos em torno do envelhecimento 

(Oliveira & Aguiar, 2015). 
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Com o advento da Revolução Industrial, no final do século XVIII, o idoso 

passou a ser visto como aquele que não é mais capaz de produzir, destituído do poder de 

provedor do qual até então gozava. Perdendo a condição de patriarca, o idoso passa a 

ser um fardo para a sociedade capitalista (Lima, Lima & Coroa, 2016). 

Os idosos, por terem reduzida capacidade fisiológica e de trabalho, vivenciam 

também a perda de papéis sociais. Muitas vezes os próprios idosos se infantilizam, 

autolimitam-se e rotulam a si mesmos, tornando-se incapazes de realizar determinadas 

atividades (Netto, 2013).  

Os países em desenvolvimento experimentam um aumento do número de idosos 

em sua população, o que tem implicações na forma como a velhice é tratada. De acordo 

com dados do IBGE (2016), entre 1950 e 2000, a proporção de idosos na população 

brasileira, que esteve abaixo de 10%, foi semelhante à encontrada nos países menos 

desenvolvidos. Vivemos, porém, de acordo com a OMS (2005), um processo de 

envelhecimento populacional, e em 2025 o Brasil será o sexto país do mundo em 

número de idosos (OMS, 2005).  

 

Figura 3 
Pirâmide da população mundial em 2002 e em 2025 
Fonte: OMS (2005). 
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Podemos observar a mudança das características populacionais a nível mundial e 

nacional, respectivamente, nas pirâmides a seguir (Figuras 3 e 4), as quais têm sua base 

mais alargada com o passar dos anos, em uma representação do aumento do número de 

idosos no mundo, no Brasil e no Ceará. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 4 
Pirâmide etária do Brasil e do Ceará em 2018 
Fonte: IBGE (2019). 

 

A OMS classifica o envelhecimento em quatro estágios. Considera a meia-idade 

como aquela situada entre 45 e 59 anos; o idoso como aquele com 60 a 74 anos; o 

ancião, com 75 a 90 anos; e a velhice extrema, situada a partir dos 90 anos (OMS, 

2005).  

O envelhecimento populacional é uma realidade que se faz presente no Brasil e 

no mundo. Os conhecimentos acerca da velhice estão sendo ampliados, e cada vez mais 

a temática suscita interesse. Alguns dos fatores que contribuem para isso são o crescente 

número de idosos no Brasil, fator que exerce uma pressão indireta para que haja maior 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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quantidade e qualidade dos estudos sobre o envelhecimento, tanto no meio acadêmico 

quanto por parte dos profissionais que trabalham com esse público (Netto, 2013). 

O envelhecimento se dá não apenas enquanto processo biológico, enquanto uma 

diminuição da capacidade de homeostase no sujeito; ele deve ser compreendido em 

meio a todo um contexto, influenciado por fatores culturais, de gênero, sociais, 

econômicos e comportamentais, entre outros (OMS, 2005). Sobre a realidade brasileira, 

devemos levar em consideração que o Brasil é um país que envelhece de forma rápida, 

em um contexto de desigualdade e pobreza, e em meio a um desconhecimento acerca 

dos diversos aspectos do envelhecer.  

De acordo com Whitaker (2010), a realidade do envelhecimento populacional se 

dá, entre outros fatores, tanto pela diminuição da mortalidade quanto pelo aumento da 

longevidade. É importante lembrar que esse envelhecimento populacional ocorre em um 

quadro de mudanças sociais aceleradas, cujas circunstâncias transformam, muitas vezes, 

a vida do idoso em sofrimento e privação. 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a se preocupar com a preservação 

dos direitos do idoso. Ela afirma, em seu Capítulo VII, Art. 230, que “a   família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 

direito  à  vida” (Brasil, 1998, p. 65).  

Em 2003, foi instituído o Estatuto do Idoso, destinado a “regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos” (Brasil, 2003). O 

Estatuto do Idoso busca assegurar ao idoso oportunidades dignas para a preservação de 

sua saúde física e mental, além de promover seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social. É uma lei de grande importância para fundamentar a conscientização 

dos direitos da pessoa idosa e das responsabilidades que a sociedade tem para com elas.  
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Entretanto, a maioria da população idosa de nosso do país infelizmente não tem, 

na prática, a qualidade de vida que a lei busca assegurar, vivendo ainda em condições 

indignas, em meio a um contexto de desigualdade social (Feijó & Medeiros, 2011). Os 

problemas sociais brasileiros são diversos e nossa sociedade, assim como os 

profissionais de saúde, ainda não evoluíram o suficiente para alcançar a importância do 

comprometimento com a saúde e o bem-estar dos idosos (Feijó & Medeiros, 2011). 

Apesar das tentativas de fornecer garantias aos idosos, concordamos com as 

reflexões de Beauvoir (1990) quando a autora diz que “o velho aparece aos indivíduos 

ativos  como  uma  ‘espécie  estranha’ na  qual  eles  não  se  reconhecem”  (p. 266). Ainda de 

acordo com a autora, a velhice, irreversível, perpassa o corpo, e o indivíduo velho se 

reconhece como tal a partir dos olhares dos outros. 

Quanto mais a pessoa envelhece, torna-se mais difícil a homeostase, a adaptação 

a diferentes situações, às trocas com o ambiente. O processo de envelhecimento, que a 

priori é um fenômeno natural, nem sempre evolui segundo a cronologia, e se seu 

estereótipo se instala no imaginário, as fantasias de declínio muitas vezes se antecipam 

em relação ao declínio real (Lima et al., 2016). Para Elias (2001):  

 

Que as pessoas se tornem diferentes quando envelhecem é muitas vezes visto, 

embora involuntariamente, como um desvio da norma social. Os outros, os 

grupos  de  “idade  normal”, muitas vezes têm dificuldade de se colocar no lugar 

dos mais velhos na experiência e envelhecer – o que é compreensível. Pois a 

maioria das pessoas mais jovens não tem base de experiência própria para 

imaginar o que ocorre quando o tecido muscular endurece gradualmente, ficando 

às vezes flácido, quando as juntas enrijecem e a renovação das células se torna 

mais lenta (Elias, 2001, p. 80). 
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O envelhecimento é um processo universal, inevitável, mas que varia de acordo 

com aspectos genéticos, sociais, culturais e econômicos. Envelhecer pressupõe 

alterações físicas, psicológicas e sociais, as quais se dão de forma gradativa e 

irreversível. É importante salientar que essas alterações são gerais e podem ser 

verificadas em todos os indivíduos que envelhecem, em maior ou menor grau, de acordo 

com as características genéticas de cada um; e, principalmente, com base no estilo de 

vida de cada um (Zimmerman, 2007). Para Netto (2013): 

 

Embora não seja inteiramente satisfatória, a definição que melhor atende aos 

múltiplos aspectos que caracterizam o envelhecimento é aquela que o conceitua 

como um processo dinâmico e progressivo, no qual ocorrem transformações 

morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas (Netto, 2013, p. 29).  

 

É importante ressaltar que não existe um padrão único de envelhecimento. Trata-

se de um processo multifacetado e multifatorial. O envelhecimento está para além da 

idade cronológica. Cada pessoa envelhece de maneira única; os processos de 

envelhecimento são diversos, integrados, e sofrem influência da história de vida, de 

aspectos genéticos, psicológicos, econômicos e do contexto cultural (Minayo, 2006; 

Netto, 2013; Scheider & Irigaray, 2008). 

Uma outra denominação para a velhice é a ideia de senescência, ou senectude, 

que se diferencia da senilidade: 

 

A senescência ou senectude resulta do somatório de alterações orgânicas, 

funcionais e psicológica próprias do envelhecimento normal. A senilidade, por 

sua vez, que é caracterizada por modificações determinadas por afecções que 
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frequentemente acometem a pessoa idosa é, por vezes, extremamente difícil. O 

exato limite entre esses dois estados não é preciso e caracteristicamente 

apresenta zonas de transição frequentes, o que dificulta discriminar cada um 

deles (Netto, 2013, p. 09), 

 

Lima et al. (2016) discorrem sobre a envelhecência, período que viria antes da 

senescência e seria um preparo para esta fase. Os autores dividem a envelhecência em 

dois períodos: o primeiro seria dos 45 aos 60 anos de idade, e seria uma oportunidade de 

autoconhecimento e planejamento para a velhice; esta, uma fase a ser vivida de maneira 

plena e prazerosa. No segundo período da envelhecência, estão situados os indivíduos 

entre 60 e 80 anos: esta é uma importante fase para a elaboração e reelaboração da 

velhice que agora chegou.   

O fato de a velhice ser silenciada e vista como problema leva os idosos a uma 

rejeição dessa fase da vida. A envelhecência pode possibilitar uma ressignificação do 

processo de tornar-se velho, indo contra estigmas e contribuindo para uma nova visão 

do idoso (Teixeira et al., 2015). 

Com relação à senescência (a  partir  dos  80  anos),  “é  uma   fase  que  se  prolonga  

cada vez mais em nossos dias e tem nas próprias crenças e maneira de perceber uma 

adequação positiva ou negativa do viver tão longamente e de uma forma ativa ou 

estagnada”  (Lima  et al., 2016, p. 905). 
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3.5 Apreensões iniciais sobre o envelhecimento feminino  

 

Para compreender alguns aspectos do envelhecimento feminino – temática 

abordada neste estudo –, procedemos de uma metodologia de abordagem qualitativa, do 

tipo revisão narrativa de literatura. 

Com vistas a selecionar produções científicas relacionadas ao tema deste estudo, 

foi realizada uma pesquisa de textos em bases de dados, cujos descritores utilizados 

foram “envelhecimento e mulher”  e “velhice e mulher”. Foram pesquisadas produções 

em português e inglês, a partir das bases SciELO, LILACS e PePSIC (de 2007 a 2018), 

bem como a partir de capítulos de livros, teses e dissertações vinculadas ao Laboratório 

Otium e pesquisadas na biblioteca virtual da Universidade de Fortaleza (Unifor). Foram 

também pesquisados artigos localizados pelas referências bibliográficas das produções 

pesquisadas. Além disso, os sites da OMS e do IBGE também foram consultados. 

Os resumos das produções foram lidos de modo a identificar aquelas que 

tivessem relação com este estudo. Com os descritores “envelhecimento e mulher” e 

“velhice e mulher”, foram encontradas 160 produções ao todo. Destas, foram excluídas 

143, por não terem relação pertinente com este tema de pesquisa. Foram identificadas 

também 6 produções replicadas. 

Na base de dados SciELO, foram encontradas 65 produções, tendo sido 

excluídas 58. Na base de dados LILACS, foram encontradas 88 produções, sendo 79 

excluídas. Na base de dados PePSIC, foram encontradas 7 produções, das quais 6 foram 

excluídas. 
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Figura 5 
Processo de seleção de textos com os descritores relacionados a envelhecimento 
feminino 

 
 

Ano de 
publicação Título Autores Revista / Cidade 

2008 

Menopausa, hormônios, 
envelhecimento: discursos 
de mulheres que vivem 
em um bairro na periferia 
da cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, 
Brasil 

Trench e Rosa 
(2008) 

Revista Brasileira de Saúde  
Materno-Infantil, 

Recife 

2009 
Motivo da adesão à 
prática de atividade física 
em idosas 

Gomes e Zazá 
(2009) 

Revista Brasileira de 
Atividade Física & Saúde, 

Florianópolis 

2009 
O processo de viver e ser 
saudável das mulheres no 
climatério 

Zampieri et al. 
(2009) 

Escola Anna Nery, 
Rio de Janeiro 

 
2010 

 

Mulher no climatério: 
reflexões sobre desejo 
sexual, beleza e 
feminilidade 

Valença et al. (2010) Saúde e Sociedade, 
São Paulo 

2013 

Práticas sociais e 
significados do 
envelhecimento para 
mulheres idosas 

Brunnet et al. (2013) Pensando Famílias, 
Porto Alegre 

2013 
Menopausa: marco 
biopsicossocial do 
envelhecimento feminino 

Ferreira et al. (2013) Psicologia Social,  
Belo Horizonte 

 
2013 

 

Mulheres idosas: 
desvelando suas vivências 
e necessidades de cuidado 

Merighi et al. (2013) 
Revista da Escola de 

Enfermagem,  
São Paulo 

2015 Female aging Sorpreso et al. 
(2015) 

Revista da Associação Médica 
Brasileira,  
São Paulo 

Total de textos: 160 

LILACS: 88 ScieLO: 65 PePSIC: 7 

Excluídos: 143 

PePSIC: 1 ScieLO: 7 LILACS: 9 

Replicados: 6 

Total final: 11 
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2015 

Influências do climatério 
para o envelhecimento na 
percepção de mulheres 
idosas: subsídios para a 
enfermagem 

Silva et al. (2015) 
Revista Eletrônica de 

Enfermagem, 
Goiânia 

2015 

Jovem para sempre! 
Publicidade em revistas 
femininas e suas 
promessas de 
administração do tempo 

Montefusco e Lima 
(2015) 

Psicologia e Saúde, 
Campo Grande 

2016 

Representações do Corpo 
Feminino na Menopausa: 
Estudo Etnográfico em 
um Hospital-Escola 
Brasileiro 

Feltrin e Velho 
(2016) 

Sexualidad, Salud y Sociedad, 
Rio de Janeiro 

Quadro 4 
Listagem dos artigos encontrados com os descritores relacionados a envelhecimento feminino 

Na revisão de literatura realizada utilizando os descritores   “envelhecimento   e  

mulher” e   “velhice   e   mulher”,   verificamos   que aparecem, em diversas produções 

(Feltrin & Velho, 2016; Ferreita et al., 2013; Trench & Rosa, 2008; Valença et al., 2010; 

Zampieri et al., 2009), associados ao envelhecimento feminino, os conceitos de 

climatério e menopausa. A maioria das produções encontradas destaca esses elementos, 

que são referentes ao envelhecimento biológico e considerados marcos importantes do 

ingresso das mulheres na velhice. São períodos marcados por profundas alterações 

sofridas pela mulher, e representam um universo complexo, que traz significados não 

apenas biológicos, mas também relativos à feminilidade, a aspectos psicológicos e 

sociais, a um marco de entrada no envelhecimento. As alterações de ordem biológica 

que culminam em alguns sintomas e sinais da síndrome climatérica demandam da 

mulher uma readaptação e compreensão sobre novas formas de funcionamento de seu 

corpo nesse período da vida (Valença et al., 2010). De acordo com a OMS (2008):  

 

O climatério é uma fase biológica da vida e não um processo patológico, que 

compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida 

da mulher. A menopausa é um marco dessa fase, correspondendo ao último ciclo 
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menstrual, somente reconhecida depois de passados 12 meses da sua ocorrência 

e acontece geralmente em torno dos 48 aos 50 anos de idade (OMS, 2008, p. 11). 

 

De acordo com Silva et al. (2015), o climatério é um processo biológico de 

transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo feminino. Essa fase é vivida, 

aproximadamente, entre 35 e 65 anos de idade. Nela, ocorre o hipoestrogenismo, a 

diminuição progressiva da produção de estrogênio, que é associada a diversas mudanças 

metabólicas, emocionais e corporais (Silva et al., 2015). 

O climatério não é patológico, apesar de apresentar sintomas que decorrem das 

alterações hormonais vividas pela mulher nessa fase – e de ser visto por algumas 

mulheres como tal, em especial em meio a uma cultura que preconiza a juventude, a 

produtividade e a beleza, disfarçadas em recomendações acerca da saúde.  

A perda da jovialidade associada a mudanças corporais (como o aparecimento de 

rugas, a perda de massa muscular, o ganho de gordura, entre outras) é considerada como 

o início concreto do envelhecimento. Tais fatores têm impacto significativo na 

autoimagem e autoestima, favorecendo a ocorrência de sofrimento psíquico (Silva et al., 

2015). 

Para Zampieri et al. (2009), as mulheres que vivenciam o climatério não 

dissociam esse momento do envelhecimento; esse período é visto, por vezes, como uma 

ameaça de perdas diversas, dentre elas a da capacidade reprodutiva e da juventude. Mas 

também é um período encarado, outras vezes, como oportunidade de busca de novas 

possibilidades e realizações. A forma de viver o climatério e a menopausa depende da 

mulher e de como ela enfrenta as diversas situações que a vida lhe imprime 

(Montefusco, 2013; Zampieri et al., 2009). 
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No que tange aos fatores relacionados às perdas ocorridas no climatério, estas se 

relacionam a aspectos sobre a sexualidade e o olhar do outro, a feminilidade e a 

inexistência da capacidade reprodutiva. Há que se levar em consideração, entretanto, 

que nessa fase algumas mulheres relatam maior liberdade, inclusive sexual, bem como a 

busca por uma melhor compreensão de si mesmas (Feltrin & Velho, 2016). Ter um novo 

olhar sobre o climatério e a mulher que envelhece permite pensar em ressignificações 

do climatério, da menopausa, da mulher sobre si mesma e do envelhecimento (Valença 

et al., 2010; Trench & Rosa, 2008).  

De qualquer modo, a chegada do climatério é considerada pelas mulheres como 

um marco da chegada do envelhecimento; é, portanto, imbuída de significantes 

biopsicossociais e transformações para a mulher, o que torna esse período complexo, 

dinâmico e paradoxal (Ferreira et al., 2013; Valença et al., 2010; Trench & Rosa, 2008; 

Zampieri et al., 2009). 

A menopausa é um marco na vida da mulher e condiz com sua entrada na fase 

do envelhecimento. Uma mulher na menopausa não pode mais reproduzir, o que é 

atrelado ao declínio e à incapacidade. No caso específico da menopausa, ela deixou de 

ser entendida como uma ocorrência natural do processo de envelhecimento da mulher, e 

passou a ser vista como uma doença que requer intervenção médica e farmacêutica 

(Feltrin & Velho, 2016; Ferreira et al., 2013). 

Os sintomas da menopausa são variados e também chamados de “síndrome  

climatérica”,   dentre   os quais podemos elencar as chamadas ondas de calor, maior 

fragilidade óssea, alterações na libido, irritabilidade, insônia, ansiedade, cefaleias, 

fadiga e alterações no peso corporal, na pele e nos cabelos (Feltrin & Velho, 2016; Silva 

et al., 2015; Trench & Rosa, 2008; Valença et al., 2010). 
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Para Trench e Rosa (2008), a menopausa é um acontecimento da ordem do 

inesperado, que ao longo do tempo foi sendo inserido em um contexto de 

medicalização, como doença a ser tratada – uma visão patologizante de um processo 

normal no ciclo de vida feminino. Tal fenômeno também se deu com o envelhecimento 

no geral: trata-se de uma patologização da velhice, associada com frequência a 

decadência, doenças, dependência e improdutividade, especialmente em uma sociedade 

de consumo, fluidez e rapidez (Feltrin & Velho, 2016).  

O envelhecimento é frequentemente visto como um processo de perdas, que 

inclui a perda da saúde e a de atributos físicos, da autonomia, do posicionamento social, 

da independência. A chegada da menopausa muda a realidade feminina, promovendo 

alterações na vida sexual, em aspectos psicológicos e na aparência física. Esta última 

em geral fica associada à inatratividade, gerando baixa autoestima e insatisfação com o 

próprio corpo – o que, em uma sociedade em que a juventude é hipervalorizada, causa 

ainda mais sofrimento (Trench & Rosa, 2008). 

Le Breton (2011) afirma que o envelhecer se configura diferentemente para 

homens e mulheres; de acordo com o  autor,  “a  velhice  marca  desigualmente,  no   juízo  

social,   a   mulher   e   o   homem” (p. 233). Isso porque o destino das mulheres, durante 

muito tempo, dependeu sobremaneira de sua forma física. 

Baudrillard (2008) afirma que, para as mulheres, a beleza se mostra uma forma 

de capital. O autor pontua que, para além dos papéis de profissional, mãe e esposa, as 

mulheres devem estar bem cuidadas e em forma, pois somente assim esses papéis são 

mais valorizados socialmente. O corpo deve ser gerenciado de modo a estar sempre belo 

e competitivo, tanto no mercado de trabalho quanto para a sedução. Com efeito, as 

pressões sociais para manter uma aparência jovem, embora atingindo também os 

homens, recaem com muito maior peso sobre a mulher. 



55 
 

O envelhecer pode significar para a mulher a perda da beleza e da atratividade 

corporal, o que vem a impregnar mais ainda o envelhecimento com estigmas, 

preconceito e conotação negativa. Em um país onde o corpo jovem, magro, liso e 

bronzeado é cultuado, o padrão estético do belo é incentivado – e espera-se que ele seja 

alcançado e mantido a qualquer preço. Assim, cria-se uma imagem dolorosa para as 

mulheres que iniciam a sua trajetória de envelhecimento. Pois o corpo das mulheres, 

atualmente, é tão disciplinado quanto na época dos espartilhos (Silva et al., 2015). 

Apesar da divulgação atual acerca da busca e das possibilidades de uma velhice 

com qualidade de vida, verificamos que muitos dos antigos estigmas acerca do 

envelhecimento permanecem. A juventude é cada vez mais valorizada socialmente, e 

aquilo que a ela não corresponde é rejeitado e estigmatizado. Dessa forma, o papel do 

envelhecimento na contemporaneidade continua gerando mal-estar e está associado a 

ideias de dependência, doença, proximidade da morte e perda de papéis sociais 

(Montefusco & Lima, 2015). 

Cabe-nos, enquanto profissionais, refletir sobre esse tema – sobre suas 

implicações e sobre os discursos a ele atrelados, sobre o papel da mulher que envelhece 

e que culmina em uma manutenção de estigmas. Mesmo com as mudanças advindas do 

papel feminino na contemporaneidade, ainda vemos a supervalorização da aparência, da 

capacidade reprodutiva e da maternidade, reforçada por uma infinidade de apelos 

publicitários relacionados a essas temáticas (Montefusco, 2013). 

É importante ressaltar que o envelhecimento feminino é atravessado por 

questões históricas, social e culturalmente construídas. Na sociedade atual, caracterizada 

como um cenário de construção e imposição de modelos estéticos, a velhice tem sido 

cada vez mais adiada, e o período da juventude, estendido. O mundo adulto se torna 

cada vez mais juvenil, e tentamos nos demorar nessa fase da vida, seja imitando pessoas 
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jovens, em seu linguajar e estilo de vida, seja mediante o uso de artifícios materiais, 

como tratamentos cosméticos. Na realidade contemporânea, o idoso passa a ocupar o 

lugar do não produtivo, pois não tem mais a beleza e a vitalidade da juventude, 

contrapondo-se assim aos valores apresentados pela sociedade de consumo como ideais 

de vida (Montefusco, 2013).  

Em meio a isso, é relevante falar sobre questões ligadas ao corpo, uma vez que o 

envelhecimento se faz sentir também no corpo (e este ocupa grande importância na 

contemporaneidade). O corpo tem intrínseca relação com o feminino: toda uma história 

de embelezamento e práticas ascéticas especialmente realizadas pelas mulheres.  

Na modernidade tardia, o corpo ocupa lugar de destaque na vivência cotidiana, 

nas relações sociais, no discurso da mídia. Sujeito e objeto de desejo, o corpo parece ser 

o depositário de muitas expectativas, especialmente aquelas que se referem à aceitação 

no meio social. Características corpóreas são mudadas de acordo com a moda, com a 

ocasião, com a vontade de seu possuidor. Veículo de comunicação e de interação com o 

mundo, o corpo se revela possuidor de uma linguagem própria; dele emanam diferentes 

sensações, nele expressam-se sentimentos e, muitas vezes, com base nele, emitem-se 

julgamentos (Montefusco, 2013).  

Para Vilhena e Novaes (2009), o corpo é o centro de nossas atenções e 

aspirações à perfeição. O corpo é marcado pelos rituais, por razões sociais ou estéticas; 

ele responde por meio de gestos e está inserido em uma lógica de significações.  

Na ordem capitalista, o corpo é cada vez mais investido econômica, psíquica e 

socialmente. Isso porque cabe ao próprio indivíduo a responsabilidade de construir, 

esculpir e moldar seu próprio corpo, à imagem e semelhança das imagens do corpo ideal 

do consumo. Vivemos atualmente o que Castro (2007) chama  de  “culto  ao  corpo”: um 

tipo de relação dos indivíduos com seus corpos, que tem como preocupação básica o seu 
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modelamento, a fim de aproximá-lo o máximo possível do padrão de beleza 

estabelecido.  

De acordo com Goldenberg (2006), ser bela deixou gradativamente de ser uma 

questão natural; agora é uma qualidade moral, um imperativo para se manter visível no 

jogo da sedução, ou mesmo para atingir melhor aceitação social e profissional. O ideal 

cultural   da   “eterna   juventude”   exige   das   mulheres,   principalmente, que modifiquem 

seus corpos para não agredir os olhares alheios, seja com a gordura, seja com corpos 

enrugados, manchados ou marcados. No corpo velho, porém, as rugas e as marcas do 

tempo no rosto e no corpo mostram que esses ideais são passageiros, e que as 

decrepitudes do corpo, assim como a morte, são inevitáveis. 

A autora afirma ainda que no Brasil o corpo é considerado um capital. 

Determinados modelos corpóreos correspondem a uma cobiçada forma de riqueza, 

talvez a mais desejada pelos indivíduos de diversas camadas da sociedade, que 

percebem o corpo como um capital no mercado de trabalho e nos relacionamentos 

(Goldenberg, 2011).  

Em uma sociedade de trabalho extenuante e marcada pela aceleração, a mulher 

desempenha diversos papéis. Além dos profissionais, há aqueles que tradicionalmente 

lhes são atribuídos, como o de esposa e mãe. Mesmo em meio a toda essa correria, as 

mulheres devem estar bem cuidadas e em forma, para que sejam mais valorizadas 

socialmente. Mesmo mulheres profissionalmente bem-sucedidas sofrem tais pressões 

referentes ao mercado de trabalho (Baudrillard, 2008).  

Hoje, vive-se a época da beleza construída pelo possuidor do corpo; beleza 

disciplinada, submetida à lógica da dor, do sacrifício, dos investimentos emocionais e 

financeiros, da correção dos defeitos reais ou imaginados, da vigilância constante dos 

ponteiros da balança e dos contornos corporais, do disfarce dos sinais da idade, do 
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aprimoramento dos atrativos (Vigarello, 2006). A falha consiste justamente na 

negligência, no não acréscimo de beleza e de fitness ao corpo. Novas exigências e 

preocupações com a aparência surgem a cada dia, e o que era suficiente para a 

manutenção da beleza logo deixa de sê-lo em virtude das novidades disponíveis no 

mercado.  

 

3.6 Exercício físico e envelhecimento  

 

Para compreender alguns aspectos do envelhecimento ligados ao exercício físico 

– temática abordada neste projeto –, procedemos de uma metodologia de abordagem 

qualitativa, do tipo revisão narrativa de literatura. 

Com vistas a selecionar produções científicas relacionadas ao tema deste estudo, 

foi realizada uma pesquisa de textos em bases de dados, cujos descritores utilizados 

foram “envelhecimento e exercício físico”   e “velhice e exercício físico”. Foram 

pesquisadas produções em português e inglês, a partir das bases SciELO, LILACS e 

PePSIC (de 2007 a 2018), bem como a partir de capítulos de livros, teses e dissertações 

vinculadas ao Laboratório Otium e pesquisadas na biblioteca virtual da Universidade de 

Fortaleza (Unifor). Foram também pesquisados artigos localizados pelas referências 

bibliográficas das produções pesquisadas. Além disso, os sites da OMS e do IBGE 

também foram consultados. 

Os resumos das produções foram lidos de modo a identificar aquelas que 

tivessem relação com este estudo. Com os descritores “envelhecimento e exercício 

físico”, “velhice e exercício físico”   e “exercício físico e idosas”,   foram encontradas 

1025 produções ao todo. Destas, foram excluídas 420, por não terem relação pertinente 

com nosso tema de pesquisa. Foram identificadas também 4 produções replicadas. 
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Na base de dados SciELO, foram encontradas 123 produções, tendo sido 

excluídas 118. Na base de dados LILACS, foram encontradas 881 produções, sendo 863 

excluídas. Na base de dados PePSIC, foram encontradas 21 produções, das quais 18 

foram excluídas. Ao final, foram obtidas 12 produções no geral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 
Processo de seleção de textos com os descritores relacionados a exercício físico 

 
 

Ano de 
publicação Título Autores Revista 

      2007  

O exercício físico no tratamento da 
depressão em idosos: revisão 
sistemática 
 
 
 

Moraes et al. 
(2007) 

Revista de 
Psiquiatria,  

Porto Alegre 

      2007  

Aspectos motivacionais que 
influenciam a adesão e manutenção 
de idosos a programas de exercícios 
físicos 

Freitas, Santiago, 
,Viana, Leão e 
Freyre (2007) 

 

Revista Brasileira de 
Cineantropometria e 

Desenvolvimento 
Humano, 

Pernambuco 

2009  Envelhecimento: um processo 
multifatorial 

Santos, Andrade e 
Bueno (2009) 

Psicologia em 
Estudo,  
Maringá 

2009 Sarcopenia: alterações metabólicas e 
consequências no envelhecimento  

Pierine et al. 
(2009) 

Revista Brasileira de 
Ciência e 

Movimento,  
Brasília 

Total de textos: 1025 

LILACS: 881 ScieLO: 123 PePSIC: 21 

Excluídos: 420 

PePSIC: 18 ScieLO: 118 LILACS: 861 

Replicados: 14 

Total final: 14 
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2009 Motivação de idosos para a adesão a 
um programa de exercícios físicos 

Mazo, Meurer e 
Benedetti (2009) 

Psicologia para 
América Latina, 
Rio de Janeiro 

 
2010 

 

Exercício físico e o processo saúde-
doença no envelhecimento Zago (2010) 

Revista Brasileira de 
Geriatria e 

Gerontologia,  
Rio de Janeiro 

2012 
Influência do exercício físico na 
sintomatologia de mulheres 
climatéricas 

Avelar, Oliveira 
Júnior e Navarro 

(2012) 

Revista Brasileira de 
Geriatria e 

Gerontologia,  
Rio de Janeiro 

2012 
Associação entre nível de atividade 
física e uso de medicamentos entre 
mulheres idosas 

Silva, Azevedo, 
Matsudo e Lopes 

(2012) 

Cadernos de Saúde 
Pública,  

Rio de Janeiro 

2013 The biological clock keeps ticking, 
but exercise may turn it back Deslandes (2013) 

Arquivos de Neuro-
Psiquiatria,  
São Paulo 

2015 Compreensão de Idosos sobre os 
Benefícios da Atividade Física 

Gomes Júnior, 
Brandão, 
Almeida e 

Oliveira (2015) 

Revista Brasileira de 
Ciências da Saúde, 

João Pessoa 

2016 
Capacidade funcional e percepção 
do bem-estar de idosas das 
academias da terceira idade 

Oliveira, Oliveira, 
Araújo e 

Nascimento 
Júnior (2016) 

Estudos 
Interdisciplinares 

sobre 
Envelhecimento, 

Porto Alegre 

2017  
Imagem corporal e autoestima em 
idosos: uma revisão integrativa da 
literatura 

Copatti, 
Kuczmainski, 
Ferreti e Sá 

(2017) 

Estudos 
Interdisciplinares 

sobre 
Envelhecimento, 

Porto Alegre 

2017  
Descrições sobre a velhice: a 
identidade  terceira idade em 
depoimentos de idosos. 

 
Veloso, Oliveira 
Filho, Henriques, 

Henriques e 
Meira (2017). 

 
 

Estudos 
Interdisciplinares 

sobre 
Envelhecimento, 

Porto Alegre 

2018  
Influências de exercícios físicos no 
cotidiano dos idosos e sua percepção 
quanto ao seu bem-estar pessoal 

Silva, Pereira, 
Lopes, Coelho e 
Santos (2018) 

Pesquisa e Práticas 
Psicossociais,  

São João Del-Rei 

Quadro 5 
Listagem dos artigos encontrados com os descritores relacionados a exercício físico 
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Para adentrar a temática do exercício físico, é importante perceber como este se 

desenvolveu ao longo da história e adquiriu os contornos atuais. A história do exercício 

físico relaciona-se de maneira intrínseca com a da atividade física e da Educação Física, 

como poderá ser visto nesta abordagem. 

De acordo com Bagnara, Lara e Calonego (2010), a Educação Física é vista hoje 

como agente de saúde, capaz de promover melhorias estéticas e físicas. Sua história 

remete à evolução cultural dos povos e está entrelaçada aos sistemas políticos, sociais, 

econômicos e científicos das sociedades (Bagnara et al., 2010). 

Os relatos primordiais de atividades físicas vêm da época pré-histórica, em que o 

homem era obrigado a se exercitar para sobreviver em meio hostil. Não havia uma 

preocupação ligada à beleza física, mas à desenvoltura das habilidades de caça, luta, 

fuga e busca de proteção, assim como a ritos, cultos e preparação guerreira. Havia 

também atividades de caráter místico e lúdico, mas aquelas relacionadas à sobrevivência 

eram as principais (Bagnara et al., 2010; Ramos, 1982). 

Na Grécia, arte e exercício físico caminhavam juntos e encontravam expressão 

no culto à beleza do corpo. De acordo com Ramos (1982), a ginástica “unia aos 

cuidados do corpo o aperfeiçoamento do pensamento elevado, honesto e justo”  (p.  19). 

A Idade Média foi marcada pelo impacto do cristianismo e de práticas ascéticas 

e utilitárias que deviam ser realizadas pelos soldados como preparação militar para as 

Cruzadas e Guerras Santas. A atividade física era utilizada em favor das lutas em nome 

da Igreja. Posteriormente, o Renascimento foi uma época de admiração da beleza do 

corpo, em que arte e educação física caminhavam bastante próximas. Nesse caso, a 

educação física era voltada apenas para uma minoria. Com o início da Idade Moderna, 

os exercícios naturais ganham destaque, e a ginástica se torna sistematizada, o que 
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contribuiu para o surgimento, na Idade Contemporânea, de movimentos voltados para a 

ginástica olímpica (Bagnara et al., 2010; Ramos, 1982).  

Atualmente, a prática da atividade física é associada à saúde e ao bem-estar, e se 

dissemina cada vez mais como recomendação para uma vida longeva e com qualidade 

(Ramos, 1982).  

Parece ser importante a diferenciação entre os   termos   “atividade   física”   e  

“exercício   físico”,  pois são muitas vezes usados indistintamente, como nos estudos de 

Gomes Júnior, Brandão, Almeida e Oliveira (2015) e Copatti, Kuczmainski, Ferreti e Sá 

(2017), por exemplo.   

No decorrer desta revisão de literatura, mesmo utilizando o termo “exercício 

físico”, foram encontradas produções que se referem à atividade física, às quais faremos 

aqui referência. Entretanto, para este estudo, será utilizado o conceito “exercício físico”.   

De acordo com Caspersen, Powell e Christenson (1985), atividade física pode 

ser definida como qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos 

que resulta em dispêndio de energia. Nesse sentido, são consideradas atividades físicas, 

por exemplo, caminhadas, corridas e até mesmo certas ações domésticas, como varrer a 

casa, espanar móveis e jardinar. Todos nós realizamos atividades físicas para a 

manutenção da vida, e a quantidade dessas atividades pode variar consideravelmente de 

pessoa para pessoa, assim como em uma mesma pessoa em diferentes épocas da vida 

(Caspersen et al., 1985).    

Com relação ao conceito de exercício físico, os autores o descrevem como sendo 

toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva que tem como objetivo a 

melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física, definida como 

conjunto de atributos relacionados à saúde ou à habilidade (Caspersen et al., 1985).    
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O exercício se mostra, então, uma parte importante situada dentro da categoria 

“atividade física”. Apesar da diferenciação entre os termos feita pelos autores, eles 

ressaltam que essas denominações têm alguns elementos em comum. Ambas envolvem, 

por exemplo, movimento corporal produzido por músculos esqueléticos e gasto de 

energia, e estão correlacionados com a aptidão física (Caspersen et al., 1985).    

De acordo com a OMS (2008), para adultos com 65 anos ou mais, a atividade 

física inclui atividades de lazer (como, por exemplo, dança, jardinagem, caminhada,  

atividades de transporte, atividades ocupacionais, brincadeiras, jogos, esportes ou 

exercícios planejados). Ela inlcui também atividades cotidianas, familiares e 

comunitárias. A recomendação é de uma prática moderada de pelo menos 150 minutos 

por semana, com vistas à melhoria na aptidão cardiorrespiratória e muscular, e na saúde 

óssea, funcional, cognitiva e emocional. 

Santos et al. (2009) afirmam que o envelhecimento é permeado por múltiplos 

fatores, tanto endógenos quanto exógenos, os quais devem ser considerados de forma 

integrada quando do estudo dessa fase da vida. Para os autores, o aumento da idade não 

necessariamente está ligado ao adoecimento. Por meio de medidas preventivas, é 

possível manter o idoso em condições saudáveis, com autonomia e qualidade de vida, 

por longo período de tempo.   

Os autores escrevem sobre fatores preventivos no envelhecimento, os quais 

podem ser de ordem primária ou secundária. Os de ordem primária se referem à atenção 

aos riscos ambientais ou pessoais que podem ser desencadeadores de doenças e não 

podem ser alterados, como idade, etnia e fatores genéticos. A prevenção secundária se 

caracteriza pela avaliação de indivíduos que já possuam alguma disfunção ou pertençam 

a um determinado grupo de risco (Santos et al., 2009). 
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A compreensão dos processos de saúde e doença no envelhecimento se faz 

fundamental, e o exercício físico tem destaque nessa compreensão. Aderir a hábitos 

alimentares saudáveis e à pratica do exercício físico, em uma preparação para 

envelhecer, pode diminuir a incidência de doenças, prolongar a saúde física e mental e 

diminuir os gastos no sistema público de saúde (Santos et al., 2009; Zago, 2010). 

Apesar de haver conhecimentos disseminados sobre os benefícios da prática 

regular de exercícios físicos, infelizmente boa parte da população brasileira permanece 

sedentária. É importante, pois, buscar mais conhecimentos, assim como conscientizar 

profissionais de saúde sobre a importância de divulgar informações e de realizar 

campanhas de incentivo entre a população idosa para a adoção a estilos de vida mais 

saudáveis, que incluam a prática regular de exercícios físicos (Santos et al., 2009; Zago, 

2010). 

Deslandes (2013), em revisão da literatura acerca dos efeitos do exercício físico 

na redução dos aspectos deletérios do envelhecimento, afirma que exercitar-se com 

regularidade pode influenciar desde a melhora do desempenho à prevenção de doenças, 

passando pela melhora da cognição e do humor. A autora tece algumas considerações 

sobre o envelhecimento e destaca que evidências de mais de vinte anos de pesquisas 

mostram que os exercícios, em intensidade adequada, são necessários para que as 

adaptações funcionais, hormonais e neurobiológicas ocorram, podendo melhorar a 

saúde física dos idosos, mesmo daqueles que nunca se exercitaram antes. 

A autora afirma ainda que não existe uma maneira mais segura e menos 

dispendiosa de manter a saúde e a independência de um indivíduo do que a prática 

regular de exercício físico, que deve ser incentivada e incorporada aos hábitos da 

população, uma vez que desempenha um papel preventivo fundamental (Deslandes, 

2013). 
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Gomes Júnior, Brandão, Almeida e Oliveira (2015) realizaram um estudo que 

buscou analisar a compreensão de um grupo de idosos praticantes de exercícios físicos 

sobre os potenciais efeitos proporcionados pelas atividades realizadas. Os indivíduos 

pesquisados, em sua maioria, foram incentivados a praticar exercícios físicos por 

recomendação de um profissional de saúde, por amigos ou outros participantes. Outros 

fatores motivadores relatados foram a socialização e o sentimento de bem-estar. 

De acordo com os achados da pesquisa, a prática de exercício físico previne as 

doenças desencadeadas pelo sedentarismo, além de propiciar valiosos recursos sociais 

na terceira idade. Portanto, tem-se o envelhecimento ativo como um fator primordial 

para o prolongamento da vida com qualidade para idosos, uma vez que ele proporciona 

o afastamento da dependência funcional, da falta de autonomia e de comprometimentos 

cognitivos e emocionais (como déficit de memória, ansiedade e depressão), que 

colaboram para uma vida sedentária, predispondo o idoso ao isolamento e ao 

surgimento de doenças cardiovasculares e outras disfunções sistêmicas (Gomes Júnior 

et al., 2015). 

Os pesquisadores observaram um impacto positivo do exercício físico sobre a 

aptidão funcional, a socialização e o aumento da autoestima. Além disso, também foi 

relatada a redução do uso de medicamentos pelos pesquisados, o que foi percebido 

como uma melhora no estado de saúde (Gomes Júnior et al., 2015).  

Copatti, Kuczmainski, Ferreti e Sá (2017), em revisão de literatura acerca da 

imagem corporal e autoestima em idosos, atentam para a importância de o idoso 

conhecer bem a sua relação com seu próprio corpo, que envelhece, e como isso afeta 

sua autoestima. Isso se faz relevante em termos de autoconhecimento para o idoso, e 

também se mostra um conhecimento fundamental para os profissionais de saúde e 

cuidadores.  
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Outro aspecto importante evidenciado no estudo realizado refere-se ao fato de 

que a população feminina apresenta níveis inferiores de satisfação com imagem 

corporal e autoestima, em comparação com a população masculina. Como conclusão da 

pesquisa, foi constatado o efeito positivo da prática de atividades e/ou exercícios físicos 

sobre a autoimagem e autoestima em idosos de ambos os sexos (Copatti et al., 2017).  

Ao avaliar a capacidade funcional e a percepção de bem-estar de idosas 

praticantes de exercícios físicos nas academias da terceira idade, Oliveira et al. (2016) 

afirmam que a velhice bem-sucedida envolve, entre outros fatores, independência, 

autonomia e percepção de bem-estar. Ela envolve também como a idosa se sente em 

meio a relacionamentos com familiares, amigos e trabalho.  

Os autores afirmam que o aumento da idade é um fator determinante para a 

diminuição da realização das Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades 

Instrumentais de Vida Diária (AIVDs). Entretanto, nas idosas pesquisadas, que 

frequentavam as academias há mais de três meses pelo menos duas vezes por semana, é 

alta a capacidade funcional e a percepção de bem-estar (Oliveira et al., 2016).    

Ao estudar alterações na sintomatologia do climatério em mulheres praticantes 

de exercícios físicos aeróbicos, Avelar et al. (2012) verificaram que a prática regular de 

exercícios físicos proporciona alívio dos sintomas, com resultados notáveis mesmo a 

curto prazo. A inatividade física pode ocasionar piora dos sintomas e surgimento de 

patologias. Em pesquisa multidisciplinar, Silva et al. (2018) estudaram o impacto de um 

programa de promoção da saúde física e psicológica na autonomia e no bem-estar dos 

participantes.  

Mesmo diante do avanço da idade cronológica, há idosos que se consideram 

jovens, mantendo-se ativos e saudáveis. Ao mesmo tempo, há aqueles que se veem 

como velhos, dependentes, inativos e doentes. Nesse contexto, a prática de exercícios 
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físicos mostrou-se como abertura a novas possibilidades e ressignificações. Os autores 

verificaram um aumento da plasticidade social nos idosos pesquisados. A inserção da 

academia na vida dos participantes da pesquisa foi considerada um meio de 

compensação e otimização de oportunidades, o que contribuiu para o crescimento 

pessoal e o projeto de vida, e despertou novas formas de enfrentamento das 

adversidades inerentes a essa fase (Silva et al., 2018). 

Silva, Azevedo, Matsudo e Lopes (2012) realizaram um estudo sobre a 

associação entre o nível de atividade física e o uso de medicamentos em mulheres com 

60 anos de idade ou mais, na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo. De 

acordo com os autores, os medicamentos mais utilizados combatiam doenças 

cardiovasculares, musculoesqueléticas e respiratórias, e eram voltados para os sistemas 

nervoso e endócrino, melhorando ainda o trato gastrointestinal.  

Eles verificaram que o nível de atividade física foi inversamente associado ao 

número de medicamentos utilizados. Maiores volumes de atividade física associaram-se 

significativamente a menor consumo de medicamentos em mulheres envolvidas em um 

programa de atividade física e usuárias de saúde pública. Esses achados sugerem que o 

envolvimento na atividade física pode ajudar a reduzir o uso medicinal entre mulheres 

idosas que são funcionalmente independentes (Silva et al., 2012). 

Moraes et al. (2007) realizaram revisão de literatura quanto ao possível efeito 

protetor do exercício físico sobre a incidência de depressão e sobre a eficácia do 

exercício físico como intervenção no tratamento da depressão.  

Dentre as principais características da depressão, estão o rebaixamento constante 

do humor, a perda do interesse em atividades que anteriormente eram consideradas 

prazerosas, a perda de peso, o sentimento de culpa e fadiga e, eventualmente, a psicose.  
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A depressão pode também interferir no funcionamento cognitivo e na capacidade 

funcional dos indivíduos acometidos, não apenas os idosos (Moraes et al., 2007). 

A relação entre o papel do exercício e da atividade física no tratamento da 

depressão se direciona para duas vertentes: primeiro, a depressão promove redução da 

prática de atividades físicas; segundo, a atividade física pode ser um coadjuvante na 

prevenção e no tratamento da depressão. Tendo em vista os benefícios físicos e 

psicológicos provenientes da atividade física em geral, e do exercício físico em especial, 

pode-se concluir que a sua prática por indivíduos idosos depressivos sem comorbidades 

é capaz de promover a prevenção e a redução dos sintomas depressivos (Moraes et al., 

2007).  

Mazo, Meurer e Benedetti (2009) realizaram um estudo em que buscaram 

identificar e compreender os fatores motivacionais para a adesão de idosos iniciantes em 

um programa de exercícios físicos em Santa Catarina, no Brasil. Os autores explicitam 

que os indivíduos podem ser motivados intrinsicamente, ou seja, de forma autônoma, ou 

extrinsecamente, por fatores externos. Verificaram que ocorre uma integração entre 

esses fatores motivacionais, de maneira que as motivações extrínsecas passam a fazer 

parte do comportamento do indivíduo e a ser consideradas como importantes para ele 

(Mazo et al., 2009). 

Em uma revisão de literatura conduzida por Benavente et al. (2018), os autores 

identificaram dificuldades e motivações para a prática de exercício físico em mulheres 

acima de 65 anos de idade. Dentre as dificuldades para iniciar e desenvolver o exercício 

físico, foram citadas a percepção de saúde precária, as limitações físicas e a falta de 

tempo livre. O papel de cuidadora, que é desempenhado por muitas mulheres de 

maneira informal, foi referido pelas participantes do sexo feminino como um fator que 

dificulta a adesão e a manutenção do exercício físico – além das tarefas domésticas, 
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representadas como uma imposição de gênero. Dentre as motivações para a prática do 

exercício físico, foram elencadas a otimização do estado de saúde, a melhora da 

percepção de força e a possibilidade de lidar melhor com o envelhecimento (Benavente 

et al., 2018). 

Coradini, Silva, Comparin, Loth e Kunz (2012) analisaram a satisfação com a 

imagem corporal entre idosas ativas, em busca de compreender a visão delas sobre a 

relação do exercício físico com sua imagem corporal. Os dados sugerem que grande 

parte das idosas do estudo, que praticam exercícios físicos, não estão satisfeitas com sua 

imagem corporal, visto que a maioria gostaria de ter silhuetas mais magras do que as 

que consideram ter. A maior parte das idosas relacionou sua imagem corporal à prática 

de exercícios físicos, reconhecendo os benefícios físicos, psicológicos e sociais 

adquiridos pela prática, o que se reflete em um envelhecimento saudável e satisfatório 

em relação ao corpo, prevenindo e/ou retardando a deterioração dos processos físicos e 

psicológicos (Coradini et al., 2012). 

Em estudo acerca das reflexões do discurso contemporâneo sobre saúde na 

construção identitária para pessoas idosas, Veloso, Oliveira Filho, Henriques, Henriques 

e Meira (2017) consideram que os entrevistados de sua pesquisa se posicionaram contra 

os discursos estigmatizantes ainda presentes na contemporaneidade (como o do velho 

frágil e sem perspectivas de futuro), buscando edificar outros discursos, que ressaltem 

novas perspectivas sobre essa fase da vida. A atividade física é relacionada a qualidade 

de vida, promoção de saúde e mudança de identidade, tendo um reflexo positivo na vida 

de seus praticantes.   

Freitas, Santiago, Viana, Leão e Freyre (2007) descreveram os motivos 

encontrados pelas pessoas com mais de 60 anos para iniciar e permanecer, por mais de 

seis meses, nos programas sociais públicos voltados para saúde e qualidade de vida, em 
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Recife, Pernambuco. Os resultados apontaram que os motivos mais importantes para a 

adesão foram: melhorar a saúde, melhorar o desempenho físico, adotar um estilo de vida 

saudável, reduzir o estresse, acatar prescrição médica, acelerar a recuperação de lesões, 

melhorar a autoimagem, melhorar a autoestima e relaxar. Para a permanência, os 

motivos mais relevantes foram: melhorar a postura, promover o bem-estar e sentir 

prazer. 

Além dos benefícios corporais, emergiram também da fala das pessoas 

entrevistadas uma melhor percepção de si, tanto do ponto de vista estético quanto do 

ponto de vista da saúde. As reflexões dos autores dão base para novas formas de pensar 

a saúde das pessoas idosas, articulando teoria e prática (Freitas et al., 2007). 

 

 

4 MÉTODO 

 

4.1 Abordagem de pesquisa 

 

Os métodos utilizados serão baseados em uma abordagem qualitativa de viés 

etnográfico, de modo que seja possível investigar as apreensões do envelhecimento para 

idosas praticantes de exercício físico na cidade de Fortaleza-CE. 

Para Aguirre e Martins (2014), busca-se, por meio da metodologia qualitativa, 

novas perspectivas para o conhecimento científico, na medida em que ela procura 

realizar uma investigação do comportamento de grupos de pessoas em sua 

espontaneidade, tal como vivem, sem recorrer à manipulação laboratorial. Ainda de 

acordo com os autores, a  abordagem  qualitativa  “escuta a linguagem das palavras e dos 
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comportamentos  humanos  para  tentar  descrever  e  compreender  a  partir  deles  mesmos”  

(Aguirre & Martins, 2014, p. 21). 

De acordo com Turato (2005), a metodologia qualitativa é orientada para o 

processo, procurando entender o significado do objeto estudado para a vida das pessoas; 

assim, as coisas são estudadas em seu setting natural. Ainda segundo com o autor, o 

pesquisador qualitativista não busca listar, mensurar ou correlacionar comportamentos, 

e sim conhecer de maneira aprofundada as vivências das pessoas, e que representação 

elas têm sobre essas vivências. 

A metodologia qualitativa responde a questões muito particulares, uma vez que 

ela se ocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado (Minayo, 2006). 

O enfoque desta pesquisa será etnográfico, pois buscará entender as particularidades de 

um grupo em seu ambiente natural, através da participação e da vivência real do 

cotidiano pesquisado (Aguirre & Martins, 2014). O fenômeno de estudo será pesquisado 

em uma academia e em uma praça da cidade de Fortaleza-CE previamente selecionadas, 

nas quais idosas realizam exercícios físicos.  

Sobre a pesquisa etnográfica, pode-se  dizer  que  ela   “visa compreender, na sua 

cotidianidade, os processos do dia-a-dia em suas diversas modalidades. Trata-se de um 

mergulho no microssocial, olhado com lente de aumento” (Severino, 2007, p. 119).  

Por ser uma pesquisa de caráter etnográfico, seguiremos os quatro passos 

sugeridos por Aguirre e Martins (2014) para o processo de campo. Esses passos 

abrangem: 1) Demarcação do campo; 2) Preparação e documentação, incluindo uma 

revisão do material existente sobre o tema; 3) Investigação de campo, que inclui 

preparação física e mental do pesquisador, imersão no local escolhido para a pesquisa, 

estabelecimento de rapport, observação participante, realização de entrevistas e registro 

de dados; e 4) Saída do campo e preparo do relatório final. 
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4.2 Tipo de pesquisa  

 

Este estudo apresenta características de uma pesquisa exploratória e descritiva. 

De acordo com Gil (2008), os estudos exploratórios buscam adquirir maior 

familiaridade com o fenômeno pesquisado, proporcionando uma visão geral e 

aproximativa do objeto, aumentando o conhecimento do pesquisador sobre o tema e 

permitindo maior aprofundamento acerca do que está sendo pesquisado. No caso desta 

pesquisa, busca-se uma familiarização com o assunto, que ainda é pouco explorado. 

Gil (2008) afirma que a pesquisa descritiva busca descrever as características de 

um determinado grupo em seu habitat natural e sem manipulação. O caráter descritivo 

desta pesquisa torna-se necessário porque ela busca recolher os dados no local onde as 

idosas realizam exercícios físicos, com vistas a analisá-los de maneira fidedigna para 

relatar as características do grupo pesquisado.  

 

4.3 Loci   

 

Para selecionar as idosas participantes, foram escolhidas uma academia e uma 

praça na cidade de Fortaleza-CE, sabidamente frequentados por idosas para a prática de 

exercícios físicos. Os campos são: 

 

a) A Academia CB Fitness, localizada à Avenida Padre Antônio Tomás, nº 199. 

Ela disponibiliza aos clientes atividades de musculação e aeróbicas (esteiras, 

elípticos, escadas e bicicletas ergométricas).  



73 
 

b) A Praça Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, antigamente chamada Bosque 

Eudoro Correia. Ela foi reinaugurada em maio de 2016 e é também 

conhecida como “Praça das Flores”. O local possui aproximadamente 22 mil 

m  e conta com área arborizada, aparelhos de academia ao ar livre, 

playground, 34 boxes com venda de flores, banheiros, quadra poliesportiva, 

banca de revistas e oratório (Diário do Nordeste, 2016). 

 

Esses locais são frequentados por pessoas de diversas idades para a prática de 

exercícios físicos, incluindo idosas, que compõem o público de interesse para esta 

pesquisa.   

 

4.4 Participantes 

 

Para atender aos objetivos da investigação, serão selecionadas aleatoriamente 

idosas nos locais especificados. Estas, por sua vez, poderão indicar outras idosas que 

possam ter interesse em participar da pesquisa. As entrevistas serão realizadas no 

próprio local, ou em outro, que a entrevistada preferir; nesse caso, com marcação 

antecipada de dia e horário. Prevemos inicialmente um número de 12 (doze) idosas para 

participar da pesquisa.  

Como critérios de inclusão, tem-se:  

a) Pessoas do sexo feminino, com idade igual ou superior a 60 anos; 

b) Idosas que pratiquem exercícios físicos há pelo menos seis meses; 

c) Idosas que apresentem capacidades cognitivas e/ou de comunicação 

preservadas;  

d) Idosas que desejem participar da pesquisa. 
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Com base nos critérios de inclusão, foram excluídas da pesquisa:  

 

a) Pessoas do sexo masculino; 

b) Pessoas com idade inferior a 60 anos; 

c) Idosas com déficits cognitivos e/ou comunicativos que afetem sua capacidade 

de consentimento e compreensão das atividades propostas na pesquisa; 

d) Idosas sem disponibilidade para participar da pesquisa.  

 

4.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

Utilizaremos a técnica metodológica da observação participante, que é um 

processo   que   se   dá   de   forma   “aberta   e   flexível”   (Aguirre   &   Martins, 2014). Na 

observação participante, reduz-se a distância entre pesquisador e realidade observada. O 

observador participa do campo de pesquisa durante um período determinado, o que 

contribui para a coleta de dados (Flick, 2013). 

 

A observação participante  é  uma  “imersão  interativa”  do  observador  na  vida do 

observado.   O   “contexto   observacional”   é   o   próprio   do   observado   e   o

 observador   se   adapta   a   ele.  O  observador   se   dissocia   em   “dois   sujeitos”:   uma  

parte do sujeito convive plenamente com o observado, adaptando-se totalmente 

ao seu contexto de vida; e a outra se   distancia   interiormente   para   “construir”  

modos de comportamento (Aguirre & Martins, 2014, p. 29). 
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Seguiremos as fases de interação na observação participante, que, de acordo com 

Aguirre e Martins (2014), são quatro. A primeira fase é a de acesso ao campo, na qual o 

observador pode inicialmente ser visto como um intruso, devendo então minimizar 

algum desconforto que sua presença possa causar. Nessa etapa, o observador se 

apresenta e faz contato com os membros do grupo.  

A segunda fase é a de membro provisório. Nela, já se presume que o observador 

fora aceito como um investigador. Este deve, entretanto, ser discreto e cuidadoso ao 

conhecer seus limites e prosseguir seus contatos para ser integrado. A terceira fase é a 

de membro assumido. Esta fase é a mais longa, e nela é produzida a maior parte do 

trabalho de campo. Nesse momento, o pesquisador já não desperta tantas curiosidades, 

apesar de que deve chamar a atenção o mínimo possível. A quarta fase, por sua vez, é a 

de ruptura, na qual é realizada a saída do campo, que deve ser feita de forma gradativa, 

física e emocionalmente.  

Além dos métodos acima citados, a entrevista narrativa irá compor os métodos 

de coleta. As entrevistas narrativas se caracterizam como “ferramentas não estruturadas, 

visando a profundidade de aspectos específicos, a partir das quais emergem histórias de 

vida, tanto do entrevistado como as entrecruzadas no contexto situacional” (Muylaert, 

Sarubbi Júnior, Gallo, Rolim Neto & Reis, 2014, p. 194). Esse tipo de entrevista tem 

por base a comunicação cotidiana, possibilitando reconstruir situações sociais a partir da 

visão dos informantes. 

A coleta de dados será realizada por meio de entrevista individual no local onde 

as idosas praticam os exercícios físicos. Será proporcionada a oportunidade de fala para 

as idosas entrevistadas, dando voz às participantes da pesquisa. Para facilitar a 

entrevista, a transcrição do material e a análise de dados, será utilizado um gravador do 
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tipo mp3. O uso de tal instrumento deverá ser autorizado por cada participante, havendo 

a garantia de sigilo. 

Weller e Zardo (2013) afirmam que a entrevista narrativa deve ter por base três 

etapas. A primeira se dá sem interrupções e deve iniciar com uma pergunta narrativa 

autobiográfica, a qual deve abordar a história de vida do sujeito, ou parte dela. A 

pergunta inicial aqui será:   “Como   é,   para   a   senhora,   envelhecer   praticando exercícios 

físicos?”. 

Na segunda etapa, o entrevistador poderá explorar os potenciais narrativos dos 

temas e pedir esclarecimentos, de modo a complementar os dados. A terceira etapa tem 

como objetivo descrever subjetivamente as vivências de cada sujeito com perguntas 

como “Por  quê?”, instigando explicações subjetivas sobre a trajetória dos entrevistados.  

Será utilizada, após as entrevistas, a Escala de satisfação com a Vida (ESV), 

instrumento focado em avaliar a satisfação com a vida global. Este instrumento se 

mostra adequado para o uso com diferentes faixas etárias (Diener, Emmons, Larsen & 

Griffin, 1985). 

A ESV foi desenvolvida para medir a satisfação com a vida do respondente de 

forma geral. Ela avalia o julgamento consciente de uma pessoa sobre sua vida usando os 

critérios da própria pessoa. É uma medida breve de formato simples, composta por 

cinco itens de natureza global, os quais avaliam o julgamento geral da satisfação da 

pessoa com sua vida. As respostas são graduadas de acordo com uma escala tipo Likert, 

que vai de 1 (“Discordo totalmente”) a 7 (“Concordo totalmente”) (Diener et al., 1985). 
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4.6 Análise dos dados  

 

Para a análise dos dados das entrevistas, será utilizada a Análise de Conteúdo, 

método proposto por Bardin (1977) que consiste em “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens” (p. 38).  

Na Análise de Conteúdo, o interesse se volta para o que os conteúdos podem 

trazer após tratados, e não apenas para a mera descrição. Assim, ele vai além de uma 

leitura comum (Bardin, 1977; Moraes et al., 2007). 

A utilização da Análise de Conteúdo prevê três fases fundamentais, que são a 

pré-análise, a inferência e a interpretação. A pré-análise é considerada uma fase de 

organização, que tem por objetivo operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais. Inclui 

uma leitura flutuante do material, em um primeiro momento, de modo a analisar e 

conhecer o texto. Posteriormente, devem ser realizadas a escolha dos documentos, a 

formulação de hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores que orientarão a 

interpretação do material (Bardin, 1977).  

Na segunda fase, que é a fase de exploração do material, são escolhidas as 

unidades de codificação e definidos os elementos unitários a serem classificados. Tal 

processo permite identificar, de maneira prática e rápida, os elementos da amostra que 

serão analisados (Bardin, 1977; Moraes et al., 2007). 

Uma vez realizada a identificação e codificação das unidades de análise, é feita a 

categorização. Opta-se aqui por utilizar categorias que irão emergir ao longo do estudo, 

e que serão trabalhadas de acordo com as características elencadas como importantes 

para um conjunto de boas categorias, dentre as quais podemos citar a exclusão mútua, a 
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homogeneidade, a pertinência, a objetividade e a fidelidade (Bardin, 1977).  

Posteriormente, será realizada a interpretação dos dados. 

Serão utilizados também o recurso Nuvem de Palavras, do software Iramuteq, e 

os mapas que relacionam as categorias encontradas com trechos das entrevistas 

coletadas, de modo a fornecer um panorama amplo acerca dos achados. 

 

4.7 Análise do relato etnográfico  

 

Para analisar os dados oriundos da observação participante e do diário de campo, 

será utilizada a análise do relato etnográfico. Ao tratar sobre a análise do relato 

etnográfico, Aguirre e Martins (2014) dividem o processo em cinco momentos, os quais 

serão apresentados a seguir. 

O primeiro momento é o afetivo. Assim como um paciente transfere ao médico 

ou a um terapeuta informações sobre sua enfermidade e lhe atribui confiança, o mesmo 

acontece no campo etnográfico. O participante entrega uma história ao pesquisador, 

muitas vezes acreditando que este pode resolver determinado problema. O pesquisador 

deverá atentar para suas reações afetivas e contratransferenciais, de modo controlá-las 

(Aguirre & Martins, 2014). 

O segundo momento é o chamado cognitivo. O pesquisador ouve os relatos dos 

participantes e deve relacioná-los com o marco teórico que possui. Após um cuidadoso 

controle dos riscos do observador e de uma análise detalhada dos dados, o observador 

emite um diagnóstico sobre aquela realidade cultural. Na etnografia ativa, os 

conhecimentos do pesquisador (Etic) e do participante (Emic) são unidos pelo ato 

diagnóstico, o qual é expresso em categorias que emergem das teorias (Aguirre & 

Martins, 2014). 
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O terceiro momento é chamado de operativo. Após o diagnóstico cognitivo, deve 

ser feito o diagnóstico operativo, que vem no sentido da resolução de um problema, por 

meio de uma proposta viável. Há situações em que aquilo que é diagnosticado 

cognitivamente não pode  ser  operacionalizado.  “Da  mesma  maneira que deve ser aceito 

por   ‘emic’   o   diagnóstico   cognitivo   ‘etic’, o mesmo   acontece   com   o   ‘diagnóstico  

operativo’  em  todas  as suas dimensões”  (Aguirre & Martins, 2014, p. 112). 

O quarto momento é o momento ético, no qual o pesquisador deve deixar de 

lado seu interesse pessoal e focar em uma prática fundamentada no respeito às questões 

culturais, entre outros aspectos referentes aos pesquisados. Toda ação de relação 

interativa deve estar perpassada por limites éticos, que devem ser conhecidos pelo 

observador. Tais questões são pensadas sobretudo quando da aplicação da ciência 

(Aguirre & Martins, 2014). 

O quinto momento é o momento social, no qual se pressupõe que, dado o caráter 

interativo da metodologia qualitativa, nem o pesquisador nem os participantes 

permanecem os mesmos após a pesquisa. O ato etnográfico, a partir da interação, 

favorece criação de vínculos e intercâmbio de influências entre o etnógrafo e a 

comunidade pesquisada (Aguirre & Martins, 2014). 

 

4.8 Análise dos dados da Escala de Satisfação com a Vida (ESV)  

 

Para analisar os dados oriundos da aplicação da Escala de Satisfação com a Vida 

(ESV), será realizada uma estatística descritiva manual. Inicialmente, prevê-se um 

número de doze pessoas entrevistadas, e com isso a aplicação de doze Escalas de 

Satisfação com a Vida.  
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4.9 Procedimentos éticos   

 

O presente projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade de Fortaleza – Unifor. Esta pesquisa atentará para o compromisso da ética 

com os seres humanos, obedecendo as premissas da Resolução CNS nº 466/2012 e da 

Resolução CNS nº 510/16. A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa – 

COÉTICA da Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade de Fortaleza 

(VRPPG). Após o esclarecimento da proposta de pesquisa, as participantes assinarão um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, que autoriza a utilização dos 

dados coletados na construção do trabalho.  

As participantes serão entrevistadas após a explicação dos objetivos da pesquisa 

e da assinatura do TCLE. A pesquisadora, porém, estará à disposição para tirar dúvidas 

e dar suporte para as participantes, sempre que for necessário. As participantes poderão 

interromper sua participação na pesquisa no momento em que desejarem, sem nenhum 

ônus. 
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Figura 7 
Desenho do percurso metodológico da pesquisa 
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5 CRONOGRAMA  

 
Período 

Atividade 
Ago. / Dez. 

(2017) 
Jan. / Jul. 

(2019) 
Ago. / Dez. 

(2018) 
Jan. / Jul. 

(2019) 

Preparação do projeto e  
Revisão de literatura x x   

Seminário I x    

Ajustes do projeto x x   

Seminário II  x   

Ajustes do projeto x x x  

Seminário III   x  

Ajustes do projeto   x x 

Seminário IV    x 

 
 

Período 
 

Atividade 
Agosto 
(2019) 

Setembro 
(2019) 

Outubro 
(2019) 

Novembro 
(2019) 

Dezembro 
(2019) 

Qualificação x x    

Submissão ao Comitê de Ética  x    

Imersão no campo x x x x x 

Realização das entrevistas    x x 

 
Período 
 

Atividade 

Janeiro 
(2020) 

Fevereiro 
(2020) 

Março 
(2020) 

Abril 
(2020) 

Maio 
(2020) 

Junho 
(2020) 

Realização das entrevistas x x x    

Transcrição das entrevistas    x x x 

Análise dos dados       

 
Período 

 
Atividade 

Julho 
(2020) 

Agosto 
(2020) 

Setembro 
(2020) 

Outubro 
(2020) 

Novembr
o (2020) 

Dezembr
o (2020) 

Análise dos   dados x x x    

Elaboração do texto final x x x x x x 
Período 

 
Atividade 

Janeiro 
(2021)      

Previsão de defesa da tese x      
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ANEXO 
 

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

TÍTULO DA PESQUISA: Recriando-se nas temporalidades livres da velhice: os 
impactos da prática de exercícios físicos na experiência do envelhecimento por idosas 
de Fortaleza-CE. 
 
NOME DO PESQUISADOR: Erica Vila Real Montefusco  
 
ENDEREÇO: Avenida Dom Luís, 1233; sala 1204. Meireles. CEP: 60.160-230; 
Fortaleza - CE. 
 
TELEFONE: (85) 99739-4626 
 
Prezado(a) Participante, 
 
Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, desenvolvida por ERICA 
VILA REAL MONTEFUSCO – ALUNA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
DA UNIFOR, que irá investigar a Apreensão do envelhecimento por idosas praticantes 
de exercícios físicos de Fortaleza- Ceará – Brasil. Estamos desenvolvendo esta pesquisa 
porque nos interessa a dimensão subjetiva do envelhecimento feminino em meio ao 
contexto da pratica de exercício físico e ainda, por tratar do tema da experiência de 
envelhecer na atualidade e do idoso, faixa etária que tem crescido na população 
brasileira. 
 
1. POR QUE VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR? 
O convite para a sua participação se deve por focalizarmos em nossa pesquisa a 
população de mulheres idosas da cidade de Fortaleza-Ceará – Brasil e, no caso pessoas 
com idade igual ou superior a sessenta (60) anos e que sejam praticantes de exercícios 
físicos de forma regular. 
 
2. COMO SERÁ A MINHA PARTICIPAÇÃO? 
Ao participar desta pesquisa, você irá conversar conosco sobre suas experiências acerca 
do envelhecer no contexto da pratica de exercícios físicos, de modo a que possamos 
conhecer melhor sobre aspectos subjetivos pertinentes a esta temática. Durante este 
estudo, os pesquisadores irão fazer observação participativa nos locais que as 
praticantes de exercícios, farão entrevistas com algumas pessoas que aceitarem 
participar desta pesquisa e serão registradas imagens dos locais de prática. Lembramos 
que sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem toda a 
liberdade para decidir se quer ou não participar. Você pode desistir da sua participação a 
qualquer momento, mesmo após ter iniciado nossa entrevista, sem nenhum prejuízo 
para você. Não haverá nenhuma contrariedade caso você decida não aceitar participar, 
ou desistir dela. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. A 
qualquer momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você poderá solicitar do 
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pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser 
feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 
 
3. QUEM SABERÁ SE EU DECIDIR PARTICIPAR? 
Somente o pesquisador responsável e sua equipe saberá que você está participando desta 
pesquisa. Ninguém saberá da sua participação. Entretanto, caso você deseje que o seu 
nome / seu rosto / sua voz ou o nome da sua instituição conste do trabalho final, nós 
respeitaremos sua decisão. Basta que você marque ao final deste termo a sua opção. 
 
4. GARANTIA DA SUA CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE. 
Todos os dados e informações que você fornecer serão guardados de forma sigilosa. 
Garantimos a confidencialidade e a privacidade dos seus dados e das suas informações. 
Tudo que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam conseguidas por entrevista serão 
utilizados somente para esta pesquisa. Esclarecemos que a entrevista somente será 
gravada se houver a sua autorização. A proposta de gravar a entrevista é feita porque 
auxilia, posteriormente, no processo de análise dos dados da pesquisa. Quanto às 
imagens, só serão obtidas se houver sua autorização e esclarecemos que as imagens 
obtidas no campo de pesquisa visarão clarear informações e percepções acerca do 
contexto investigado, tais imagens serão utilizadas a fim de ilustrar o âmbito de 
investigação. O material da pesquisa, com os seus dados e informações, será 
armazenado em local seguro e guardado em arquivo por pelo menos 5 anos após o 
término da pesquisa. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação 
dos resultados da pesquisa. Caso você autorize que sua voz seja publicada, teremos o 
cuidado de anonimizá-la, ou seja, sua voz ficará diferente e ninguém saberá que é sua. 
Caso você autorize que sua imagem seja publicada, teremos o cuidado de anonimizá-la, 
ou seja, seu rosto ficará desfocado e/ou colocaremos uma tarja preta na imagem dos 
seus olhos e ninguém saberá que é você. 
 
5. EXISTE ALGUM RISCO SE EU PARTICIPAR? 
O(s) procedimento(s) utilizado(s) na pesquisa de entrevista e registro de imagens do 
campo apresenta um risco mínimo de incômodo durante uma entrevista ou uma 
observação que será reduzido pela postura de respeito e sensibilidade tomada pelos 
pesquisadores. 
O(s) procedimento(s) utilizado(s) na pesquisa poderá(ão) trazer algum desconforto, 
como ser interrompido em suas experiências ao ser abordado pelos pesquisadores com o 
convite para participar da pesquisa e tal possibilidade de desconforto procurará ser 
minimizado pela observação participante, a qual é uma postura do pesquisador no 
campo de investigação que o leva a uma maior presença e interação com o contexto 
pesquisado e seus membros. 
 
6. EXISTE ALGUM BENEFÍCIO SE EU PARTICIPAR? 
Os benefícios esperados com a pesquisa são no sentido de contribuir indiretamente e de 
forma tardia, ou melhor, quando da conclusão da pesquisa para aprimorar o 
conhecimento da comunidade em geral, bem como, das comunidades acadêmicas e 
científicas, acerca do tema da apreensão do envelhecimento por idosas praticantes de 
exercício físico de Fortaleza-Ceará-Brasil.  
 
7. FORMAS DE ASSISTÊNCIA E RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. 
Se você necessitar de esclarecimento como resultado encontrado nesta pesquisa, você 
será encaminhado(a) por ERICA VILA REAL MONTEFUSCO para a Universidade de 
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Fortaleza – Unifor, Av. Washington Soares, 1321 Sala N13, Bairro Edson Queiroz, CEP 
60811-341, Fortaleza – CE, telefone (85) 34773219. Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 
pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira. No caso de algum gasto 
resultante da sua participação na pesquisa e dela decorrentes, você será ressarcido, ou 
seja, o pesquisador responsável cobrirá as suas despesas e de seus acompanhantes, 
quando for o caso, para a sua vinda até o centro de pesquisa. 
 
8. ESCLARECIMENTOS 
Se você tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados nela, 
pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável. 
 
Nome do pesquisador responsável: ERICA VILA REAL MONTEFUSCO  
Endereço: Av. Dom Luis, 1233; sala 1204. Meireles. CEP: 60.160-230. Fortaleza - CE. 
Telefone para contato: (85) 99739-4626. 
Horário de atendimento: Quarta-feiras, de 08:00hs às 12:00hs e de 14 às 18hs. 
 
Se você desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos 
na pesquisa, poderá consultar o Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza. O 
Comitê de Ética tem como finalidade defender os interesses dos participantes da 
pesquisa em sua integridade e dignidade, e tem o papel de avaliar e monitorar o 
andamento do projeto, de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção 
aos direitos humanos, da dignidade, da liberdade, da não maleficência, da 
confidencialidade e da privacidade. 
 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade de Fortaleza – 
COÉTICA 
 
Av. Washington Soares, 1321, Bloco da Reitoria, Sala da Vice-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação, 1º andar. 
Bairro Edson Queiroz, CEP 60811-341. 
Horário de Funcionamento: 08:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 18:00hs 
Telefone (85) 3477-3122, Fortaleza – CE. 
 
9. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO 
Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar da pesquisa, deve preencher e assinar este 
documento, que será elaborado em duas vias: uma via deste Termo ficará com o(a) 
Senhor(a) e a outra ficará com o pesquisador. 
O participante de pesquisa ou seu representante legal, quando for o caso, deve rubricar 
todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, apondo a sua 
assinatura na última página do referido Termo. 
O pesquisador responsável deve, da mesma forma, rubricar todas as folhas do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, apondo a sua assinatura na última página 
do referido Termo  
 
10. USO DA VOZ E/OU DA IMAGEM 
Caso o(a) Senhor(a) deseje que seu nome, seu rosto, sua voz ou o nome da sua 
instituição apareça nos resultados da pesquisa, sem serem anonimizados, marque um 
dos itens a seguir. 
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_______ Eu desejo que o meu nome conste do trabalho final. 
_______ Eu desejo que o meu rosto/face conste do trabalho final. 
_______ Eu desejo que a minha voz conste do trabalho final. 
_______ Eu desejo que o nome da minha instituição conste do trabalho final. 
 
11. CONSENTIMENTO 
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) 
_____________________________________, portador(a) da cédula de identidade 
________________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 
teve oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas que foram devidamente 
explicadas pelos pesquisadores. Ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 
submetido, e não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 
pesquisa. 
 
E, por estar de acordo, assina o presente termo. 
 
Fortaleza, ________ de ______________ de _________. 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do participante ou representante legal 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
 
 
___________________________________________________ 
Impressão dactiloscópica 


