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Introdução 

 

Embora o Brasil tenha sido apresentado, ao longo da sua história, como um país 

jovem, há um tempo as estatísticas indicam que essa suposta “juventude” não mais coincide 

com a estrutura etária da população do país. Em conformidade com as informações 

apresentadas pelo Censo de 2000 e 2010, a “pirâmide etária” da sociedade brasileira vem 

certificar uma queda significativa na taxa de fecundidade, a qual contribui para que o Brasil 

esteja em um importante processo de envelhecimento. Com as estimativas frente à faixa 

etária, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE demonstrou, ainda, que é 

possível perceber uma diferença na expectativa de vida de mulheres (77 anos) e homens (69 

anos).  

Diante desse quadro podemos observar que está existindo, por um lado, um 

envelhecimento da população e, por outro lado, uma feminização da velhice. Esta feminização 

também está acompanhada de novos perfis das idosas: estamos falando de mulheres a partir 

de 60 anos1 que muito frequentemente também moram sozinhas, conformando um fenômeno 

que já foi definido pela demógrafa Berquó (1996) como (a polêmica) “pirâmide da solidão”.  

Do ponto de vista das preocupações do Estado, as mudanças nas taxas de 

fecundidade e mortalidade têm sido traduzidas em modificações políticas na sociedade, 

visando projetos que incluíssem pessoas idosas em diferentes esferas da vida social. Ao fazer 

um levantamento em torno das políticas, projetos e programas do governo federal, Muller 

(2015) destaca algumas conquistas: Estatuto do Idoso (2003); Programa Brasil Alfabetização 

(2003); Programa Vida Saudável (2003); Política Nacional do Idoso (2009); Fundo Nacional 

do Idoso (2010); Combate à violência contra o idoso (2010); Compromisso Nacional com o 

“envelhecimento ativo” (2013); Delegacias Especializadas no Atendimento ao Idoso (2013); 

etc. 

 De acordo com o Instituto de Estudos em Saúde Suplementar (2013), a saúde de 

pessoas mais velhas foi o campo que mais sofreu transformações, pois junto ao avanço da 

 
1 Recorte etário estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS e pelo Estatuto do Idoso. 
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medicina foram descobertas novas enfermidades características da idade avançada, como as 

de caráter crônico ou longa duração (FLEISCHER E FRANCH, 2015). De modo geral, 

“novas necessidades foram explicitadas pela pessoa idosa, como de autonomia, mobilidade, 

acesso a informações, serviços, segurança e saúde preventiva.” (MULLER, 2015, p.13).  

Contudo, Bassit (2002 apud MATTOS, 1990) chama atenção para o fato de as 

expectativas dos especialistas nem sempre corresponderem à demanda dos idosos, fazendo-se 

relevante o conhecimento a respeito das necessidades que estão presentes nessa fase da vida, 

ou seja, far-se-á importante levar em consideração não só os discursos dos profissionais como 

também os relatos do próprio público que vivência a velhice. Ao citar Featherstone (1992), 

Bassit (2002, p.177) argumenta que as “necessidades e experiências de vida favorecem a 

articulação de uma cultura sobre a velhice”, a qual contribuirá para que possamos perceber a 

complexidade e diversidade do curso de vida dos idosos em alguns contextos específicos. 

Refletir a respeito de uma cultura da velhice se faz urgente num país que envelhece. 

Com o crescimento do público idoso, novas demandas surgem e com elas variadas 

nomenclaturas para discutir a velhice. O termo “terceira idade”, “meia-idade”, “melhor 

idade”, etc. são alguns exemplos da forma com que o envelhecimento vem sendo chamado, 

acredita-se que essa pluralidade de nomenclatura ocorre por ainda existir uma resistência 

entre os idosos de serem chamados apenas de velhos. Segundo Ferreira (apud SCHNEIDER E 

IRIGARAY, 2008), a palavra “velho” remete a sentidos pejorativos, como: desgaste e doença, 

contribuindo para que envelhecer seja visto apenas como uma etapa da vida que é negada e 

temida. 

Atualmente, discutir velhice está relacionado à concepção de envelhecer com 

qualidade de vida, associando a terceira idade ao cuidado com a saúde e o corpo. Perante esse 

cenário, uma das propostas de envelhecimento que ganha atenção social é o designado 

“envelhecimento ativo - EA2”. Segundo a WHO (2005, p.15), o termo “ativo” surgiu nos anos 

90 e se refere a uma participação contínua dos idosos nas “questões sociais, econômicas, 

culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo”.  

Além disso, podemos dizer que envelhecer ativamente seria uma maneira de 

aumentar a expectativa de vida, não a deixando apenas longa, mas, saudável. Esse 

pensamento se aproxima do discurso da Organização das Nações Unidas - ONU (2002, p.12), 

a qual define o “EA” como um “processo de otimização de oportunidades de saúde, 

participação e segurança, visando melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas 

 
2 O termo “envelhecimento ativo” será utilizado no texto por sua sigla EA. 
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envelhecem”. Referente à saúde da pessoa idosa na sociedade brasileira, Muller (2015) 

argumenta que um dos marcos social foi a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006). 

Esta, por sua vez, considera que o grupo populacional é composto tanto por idosos 

independentes/ativos como não. 

Quando refletem a representação do “EA” na Europa, São José e Teixeira (2014) 

destacam que sua abordagem nos discursos da política, saúde pública e do meio acadêmico se 

fez presente a partir da substituição do Estado-Providência para o Estado Social Ativo e da 

Cultura Anti-envelhecimento, favorecendo a vivência da velhice como uma etapa desafiadora. 

Para Vicent Caradec (apud SÃO JOSÉ E TEIXEIRA, 2014), as pessoas na “grande idade” se 

encontram no dilema entre se desligarem do mundo e se manterem ligadas a ele, assim, o 

“EA” passa a ser um conceito tratado como um meio de obter um envelhecimento saudável e 

produtivo, mantendo os idosos “ligados ao mundo”. 

Dessa forma, podemos dizer que as transformações no âmbito social aconteceram 

pari passu com uma nova perspectiva do envelhecer, colaborando para que os idosos sejam 

considerados uma nova categoria sociocultural. Com isso, é relevante demonstrar que essa 

geração também será demarcada pelo desenvolvimento do cuidar de si (FOUCAULT, 2010), 

o qual pode ser entendido como um momento de preparação do corpo para a velhice (COUTO 

E MEYER, 2011).  

Diante desse cenário, Belo (2013) chama atenção para o apelo da mídia em 

relacionar velhice e boa idade, construindo um novo consenso em torno do envelhecimento, já 

que fortalecerá cada vez mais a imagem do “velho ativo”. Debert (1999), por sua vez, chamou 

a atenção à inextricável relação das mudanças nos modos de ver e de gestionar o 

envelhecimento com a abertura de novos mercados voltados às pessoas idosas com poder 

aquisitivo. 

O “EA” para Alves (2003, p.05) não é “uma diluição das fronteiras etárias, uma 

indistinção entre juventude e velhice, mas, antes, uma pluralidade de julgamentos sobre o ser 

velho”. Nesse sentido, o “EA” se aproximaria de mais um estilo de vida que pode ser vivido 

na terceira idade. Entretanto, como afirmará Goldani (1999), por trás desse discurso podemos 

também perceber uma imposição de comportamentos que homogeneíza uma geração. Em 

síntese, embora o “EA” possa ser visto como maior participação social das pessoas idosas, 

promovendo mudanças positivas do ponto de vista individual e coletivo, também pode ser 

observada como um discurso que cria constrangimentos, reforça desigualdades e estimula a 

responsabilização individual diante da própria condição de saúde e de vida (RIBEIRO, 2012).  
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Apesar de se tratar de um discurso global, encampado por organismos internacionais 

como a OMS, as iniciativas em prol do “EA” possuem características e dinâmicas 

diferenciadas nos contextos específicos em que são postas em funcionamento. Por meio de 

um breve levantamento, foi possível mapear alguns programas que são desenvolvidos em 

João Pessoa respondendo a essa orientação: Clube da Pessoa Idosa (Altiplano); Centro de 

Convivência do Idoso (Castelo Branco); Academia da Saúde (Geisel); Universidade da 

Terceira Idade (FESP); etc. Nesses programas é notório um número crescente de mulheres 

participantes, o que levanta alguns questionamentos: trata-se apenas de um reflexo do 

desequilíbrio demográfico e/ou existem questões de gênero que explicam essa presença 

diferencial?  

Para Moraes (2011), o fato de encontrarmos mais mulheres nos programas advém 

delas reconhecerem no grupo uma “oportunidade de ter uma vida privada independente da 

família” (p.437), o que se relacionaria com o fato de terem, neste momento da vida, maiores 

possibilidades de autonomia e individuação (SOARES, 2013). Por outro lado, não são todas 

as idosas que se apropriam desses espaços, tendo algumas pesquisas chamado a atenção para 

o modo como os programas de “EA” podem terminar reproduzindo desigualdades de recursos 

e de oportunidade (RIBEIRO, 2012). Por fim, a maior presença feminina nos programas e 

projetos de “EA” pode ser lida numa chave distinta daquela de autonomia, como reflexo 

justamente de uma “docilidade”, socialmente construída, das mulheres, o que as tornaria 

objeto prioritário de programas e ações de caráter normativo. 

 

Envelhecer e Envelhecimento Ativo 

 

Envelhecer na contemporaneidade não é um processo homogêneo. Identificamos 

cada vez mais mudanças significativas nas manifestações culturais, sobretudo ao que diz 

respeito aos hábitos. No Brasil algumas representações tradicionais ainda estão atreladas ao 

processo de envelhecimento, tais como: quietude, inatividade, sofrimento e solidão, porém, 

atualmente também está existindo um novo olhar para determinado público, vendo-os como 

pessoas que podem continuar ativas, por exemplo. 

Segundo Myriam Lis de Barros (2004), a construção da velhice pode ser percebida a 

partir da consolidação de uma “ideologia individualista” sendo acompanhada por uma 

institucionalização e divisão das etapas da vida, isso significa dizer que não há uma definição 

exata para o que é envelhecimento. Anteriormente, os estudos de Debert (2004) abordam que 
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a gerontologia teve um importante papel na delimitação dos indivíduos em “velhos”, contudo, 

traz um discurso homogeneizador a respeito da velhice.  

A geriatria e a gerontologia são considerados saberes emergentes que discutirão o 

corpo velho e seus aspectos sociais, ocorrendo na transição do século XIX e XX a 

diferenciação das etapas da vida, consequentemente o surgimento de novos saberes médicos e 

a institucionalização da aposentadoria. Nesse contexto, a velhice e a longevidade são assuntos 

trazidos por médicos-filósofos, fazendo com que a população veja como verdade a ideia de 

que o processo de envelhecimento é uma questão clínica e a longevidade tem seus limites. 

No CCI, por exemplo, é comum as idosas se auto-denominarem “velhas”. Ao esperar 

a oficina de memória começar uma das idosas falou enquanto outra dizia que não tem mais 

“pique” e que tudo doia: Ah, minha filha, nossa idade é a idade do “com dor”. Contudo, é 

notório no campo que algumas idosas tem uma preocupação em não se mostrar mais velha do 

que outra integrante, principalmente se a outra tiver alguma incapacidade. 

O campo demonstra que estudar geração é lidar com histórias de vida, histórias que 

são importantes de serem ouvidas, pois é a maneira que as idosas falam de si, do outro e do 

seu lugar no mundo. Entendendo isso, muitas vezes cheguei ao campo antes das aulas ou da 

festa começar, para podermos conversar sobre coisas rotineiras, que os idosos estivessem com 

vontade. 

 Numa conversa informal com a coordenadora, antes de iniciar o campo, ela 

comentou sobre o fato de algumas idosas não frequentarem o CCI por ter que cuidar dos 

netos. Esta, por sua vez, também fica com os netos, porém estabeleceu seus horários com seus 

filhos para não ficar com dada responsabilidade. Ela disse: 

 

Minha filha e meu filho têm filhos. Vez ou outra ficam lá em casa. Mas eu já 

disse que não pegue costume não porque eu tenho o que fazer. Estou 

pensando em me aposentar para curtir. Vejo muitas idosas aqui que deixam 

de vir porque os filhos deixam os netos nas suas casas e nem perguntam se 

podem. É complicado! 

 

 

No chorinho nos deparamos com um público que sai para dançar com inutito de 

entretenimento, já que muitas vezes estão sozinhos em casa. Através da música, da dança, da paquera, 

eles se sentem “vivos”. O discurso que hora se foi necessário, mas agora não é mais, faz-se muito 

presente, colaborando para que seja difícil falar de envelhecimento sem falar sobre sofrimento ou certo 

nível de abandono. 
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Segundo Paúl e Fonseca (2005 apud ABOIM 2014), ao chamar atenção para 

Portugal, discorrem que – embora nos deparemos com o discurso midiático da eterna 

juventude, o processo de conformidade no envelhecimento continua corrente. Então, para os 

autores, ficar velho pode causar mais conformidade do que questionamentos. Além disso, os 

autores discutem que para a maioria das pessoas que fizeram parte do seu estudo, envelhecer 

bem é aceitar que está ficando velho.  

Segundo ambos os campos de pesquisa ficou notório que envelhecer bem é continuar 

independente, podendo se locomover sozinho, mesmo que os filhos fiquem preocupados 

quando isso aconteça ou tenha que ficar dando notícia da hora de sair e chegada. Uma das 

idosas no chorinho disse: chego, sento aqui e se cansar vou me bora. No CCI: às vezes não 

estou bem, mas só para não dar o gostinho para a preguiça, saiu e venho para cá, depois 

volto renovada. 

O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2005) será até 2025 o 

sexto país com maior número de idosos entre seus habitantes. Embora exista um 

envelhecimento significativo do país, ainda há uma desinformação a respeito da saúde do 

público idoso, isto é, os desafios enfrentados pela chegada do envelhecimento não são 

debatidos com tanta urgência.  

O aumento da expectativa de vida contribui para que a velhice seja percebida de uma 

maneira plural, já que cada idoso irá vivenciar sua velhice de modo particular. Nesse 

contexto, um dos discursos que vem ganhando destaque na sociedade moderna é a do 

“envelhecimento ativo”, reivindicando um novo olhar para o idoso. 

O envelhecimento ativo é definido pela OMS (2005, p.60) como “um processo de 

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

a qualidade de vida à medida que as pessoas vão envelhecendo, sendo aplicado tanto a 

indivíduos quanto a grupos populacionais”. Entende-se, portanto, que uma das metas é manter 

a autonomia do idoso, contribuindo para que programas sejam desenvolvidos pensando nessa 

“nova” maneira de vivenciar a velhice. 

Desse modo, a expressão “ativo” está relacionada não apenas aos exercícios físicos, 

mas ao fato dos idosos participarem da sociedade. O discurso do “envelhecimento ativo” 

lança um novo olhar e uma nova cobrança em torno do envelhecimento, já que a tristeza, a 

solidão, a doença passa a ser vista como uma escolha.  

A política do “envelhecimento ativo” chega ao Brasil em 2005 com programas que 

contribuem para que as pessoas idosas sejam estimuladas a não abandonar seu protagonismo 
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na sociedade. Para que isso se torne algo palpável, passamos a ver elaborações e execuções de 

políticas públicas preocupadas com a necessidade do idoso.  

Whitaker (2010) argumenta que com o envelhecimento da população o Estatuto do 

Idoso foi uma grande conquista, pois tem como uma de suas propostas recuperar o “prestígio” 

e a dignidade dos idosos. Contudo, o mesmo autor discute que embora seja uma grande 

conquista, o Estatuto do Idoso não é conhecido por todos e a população não se mostra 

preparada para lidar com o envelhecimento. 

Então, o “envelhecimento ativo” aparece com a nova demanda que se forma na 

sociedade moderna, uma demanda que muda o imaginário social do idoso, buscando ver nesse 

grupo etário algo para além de sofrimento e privação, mas também tornando-os responsáveis 

por si. 

Numa perspectiva foucaultiana, a biopolítica busca promover a vida da população 

como uma maneira de garantir a eficiência do capital, a partir disso encontramos disciplinas 

que objetivam “adestração” dos corpos e uma intensificação da vida produtiva. Agra do Ó 

(2011) discute que a velhice é uma idade que ao mesmo tempo passa pela submissão e pela 

produtividade e, diante da vida ativa que buscam que os idosos tenham, vemos uma 

“reprivatização do envelhecimento”. 

A “reprivatização do envelhecimento” (DEBERT, 1999) demonstra que os idosos 

passam a ser responsabilidade de suas famílias, assim como também passam a cuidar de si, 

diferente de ser visto apenas como responsabilidade do Estado. Com essa mudança social é 

comum encontrarmos cada vez mais “receitas prontas e genéricas para um bom 

envelhecimento, recomendando-se exercícios diários, não fumar, cuidados médicos, boa 

alimentação e atividade de lazer.” (COUTRIM, 2010, p.22) 

Nesse contexto de cuidados, o termo “qualidade de vida” ganha espaço, podendo ser 

analisada como uma forma de controle sobre os corpos que também se faz estruturada pelo 

discurso dos especialistas. Então, uma velhice saudável e com qualidade de vida é uma 

maneira de abordar a ressignificação nesta fase da vida. Lopes (2007, p.02), por sua vez, 

aborda que uma boa saúde é o pilar para que os idosos consigam ter uma vida mais 

independente, contudo, para que haja qualidade de vida na velhice é necessário que ocorra 

uma promoção à saúde. 

A autonomia e a independência discutida no “envelhecimento ativo” não podem ser 

vistos apenas como responsabilidade dos indivíduos, mas também como metas para os 

governantes, pois o envelhecimento não ocorre apenas no âmbito privado, mas dentro de um 
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contexto social. Desse modo, é importante que ocorra uma interdependência entre as 

gerações, para que possamos compreender que envelhecer não é algo que acontece 

rapidamente, mas construído. (OMS, 2015) 

No contexto brasileiro, as imagens direcionadas ao envelhecimento e sua gestão está 

cada vez mais voltada aos grupos de convivência, pois possibilita que novos espaços sejam 

criados para que as pessoas vivenciem a velhice e tenham experiências partilhadas. Além 

disso, há um predomínio das mulheres no processo de envelhecimento da população 

brasileira, informação que leva Dátilo (2015, p. 225) acreditar que tenha relação com o fato de 

atribuir ao “sexo feminino maior vulnerabilidade no estado de saúde em relação a risco de 

quedas, doenças, uso de medicamentos, obesidade, etc.” 

A discussão em torno do “envelhecimento ativo” se torna preocupante porque 

também é um discurso que exclui, já que nem todos os idosos estão nos grupos de 

convivência e lazer. O discurso do “envelhecimento ativo” pré-estabelece padrões de como se 

deve envelhecer, deixando de lado que existem diferentes histórias e modos de vivenciar a 

velhice. Então, deve-se tomar cuidado para que o discurso acerca da qualidade de vida não se 

transformar em uma padronização identitária. 

Da mesma forma que o ser velho era relacionado a identidade fixada de sedentário, 

atualmente o discurso em cima do “novo velho” também acaba universalizando uma geração, 

logo excluindo algum grupo. Determinado posicionamento individualiza o envelhecimento, 

fazendo com que cada sujeito seja responsável por sua história, imputando ao cidadão o peso 

das suas escolhas. Debert (1999) denomina esse processo de “reprivatização da velhice”, já 

que questões da esfera pública são direcionadas para os sujeitos. 

 

Considerações Finais 

 

Os contextos que estão sendo pesquisados nos faz refletir também a respeito do 

cuidado de si, o qual é entendido por Couto e Meyer (2011) como uma maneira dos sujeitos 

se sentirem livres para cuidar dos seus corpos. No entanto, notamos que dada liberdade está o 

tempo todo sendo podada pelos demais indivíduos freqüentadores do mesmo espaço. Desse 

modo, o “EA” pode ser percebido como um modo de preparação para a velhice ativa, 

carregando consigo cobranças sociais a partir de uma vigilância dos corpos. (FOUCAULT, 

2004).  

Além disso, o cuidado de si pode ser visto como uma forma de “reinvenção da 

velhice” (DEBERT,1996). Essa reinvenção dará luz à expressão “melhor idade”, percebida, 
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por alguns, como uma maneira de camuflar a velhice (LENOIR, 1996). Numa perspectiva 

geral, o corpo manifesta não só um lugar de conformação como de confrontação social 

(FERREIRA, 2013), assim, torna-se um instrumento importante de interação social.  

Os cuidados de si também nos permitem discutir a temática do “envelhecimento 

saudável”. Couto e Meyer (2011), por exemplo, argumentam que a busca pelo 

envelhecimento saudável tem acarretado no aumento de idosos por medicamentos, terapias e 

exercícios como um meio de prolongar a juventude.  

Determinadas idosas se preocupam em demonstrar que a aparência do corpo velho 

não as impede de realizar atividades vistas como complexas, embora em seguida as mesmas 

estejam reclamando que não consegue mais no mesmo ritmo. O contexto do “EA”, como 

problematizará Ribeiro (2012), apresenta algumas dualidades a partir de alguns autores 

citados:  

Marhánkóva mostra que alguns idosos vêm o “envelhecimento ativo” como uma 

maneira legítima de afastar as limitações da terceira idade, porém, Venn e Aber demonstram 

que outros idosos percebem o envelhecer ativo como um marcador negativo da velhice. No 

meu campo, por exemplo, um dos idosos no chorinho falou orgulhoso como gostava de estar 

ali dançando e bebendo. Embora não tenham falado do “envelhecimento ativo” como algo 

negativo para si, algumas idosas do CCI chamam atenção para as dificuldades de outras 

idosas que lá se encontravam, mas que não tinham condições de estar ali por limitações 

físicas.  

As discussões e observações demonstram que a velhice pode ser concebida como um 

processo psicossocial. Como discorre Mauss (1974), o corpo é afetado por fatores físico, 

psicológico e cultural, os quais irão influenciar diretamente nos usos dos corpos no meio 

social, o que ele denominará de “técnicas corporais”. 

 Este corpo – por sua vez – é representado pelo olhar do outro, isto é, a auto-imagem 

é construída a partir do olhar do outro. Deste modo, o envelhecimento não é definido pela 

idade, mas pelas conseqüências desta ao seu organismo. Entretanto, o velho de cabelos 

grisalhos, com experiência para ser bom e correto acaba sendo uma cobrança social (ÁVILA 

ET AL, 2007). 

De modo geral, o corpo nos ajuda na compreensão das relações sociais e na 

construção da identidade social, contribuindo na construção e na percepção de si, o que 

significa dizer que é no corpo que “a velhice se manifesta e a partir dele que as apropriações 

sociais iniciam” (SOUZA, 2011, p.3). Desse modo, o lugar do corpo pode estar relacionado 
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diretamente com o exercício do poder simbólico, já que é um poder que ocorre por meio de 

categorias e regras socialmente construídas. 

O corpo também pode se mostrar enquanto um “lócus privilegiado de expressão, 

reprodução e reforço dos padrões de relações sociais e das estruturas de poder” (FERREIRA, 

2013, p. 505). Deste modo, sendo o corpo o lugar de interação, apropriação e reapropriação 

(GIDDNES, 2002), ele está na base de toda experiência social e cultural. Para Csordas (2008), 

o corpo deve ser considerado o sujeito da cultura e não apenas um objeto a ser estudado, pois 

é nele que a percepção de mundo começa.  
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