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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo geral conhecer os papeis sociais desempenhados por 
um grupo de idosos moradores  do conj.  31 de março – japiim II  e  como objetivos 
específicos  procurou-se identificar  as  tarefas  evolutivas  e  os  papéis  sociais  por  eles 
exercidos. Esse estudo partiu de uma perspectiva do desenvolvimento humano no curso 
de vida,  a  qual  privilegia  a  visão do desenvolvimento humano do nascimento até  a 
morte. Esta  teoria afirma que as mudanças normativas e não normativas relacionadas as 
questões biológicas, psicológicas e sociais  afetam a trajetória de desenvolvimento das 
pessoas, de forma de as mesmas alocarão recursos internos e externos com o objetivo de 
fazer  um equilíbrio entre ganhos e perdas.  Neste sentido o envelhecimento  assume 
configurações diferentes em cada contextos. Como metodologia utilizou-se a pesquisa 
descritiva, cujo instrumento adotado foi um questionário contendo 17 questões abertas e 
15  questões  fechadas,  perfazendo  um  total  de  32  questões  relativas  às  variáveis 
demográficas,  papéis  sociais  e  tarefas  evolutivas  dos  participantes.  Os  resultados 
encontrados indicam um perfil  diferenciado da velhice do que é encontrado a nível 
teórico,  pois  percebe-se  ainda  uma  visão  do  envelhecimento  em  uma  dimensão 
unidirecional, pois aponta para uma forma de envelhecer, onde seus papéis sociais tem 
forte  influencia  de  questões  como:  gênero,  escolaridade,  idade  e  naturalidade. 
Compreende-se que o suporte social, atividades de lazer e a família como formas de 
lhes  ajudar  a  otimizar  e  compensar  possíveis  perdas,  entretanto  enfatiza-se  a 
importância  em  se  estimular  a  criação  de  projetos  que  possibilitem  a  este  idoso 
desenvolver  atividades  que  lhe  propicie  emancipação  de  visões  estigmatizadas  do 
envelhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE:  Tarefas  evolutivas,  envelhecimento,  papéis  sociais, 
desenvolvimento do adulto.



ABSTRACTS

This research had as general objective understand the social roles played by an elderly 
group residents in the conj. March 31 - Japiim II and as specific objectives sought to 
identify the evolutionary tasks and social roles they exercised. This study was based on 
a perspective of  human development  throughout  the lifespan,  which emphasizes  the 
view of human development from birth to death. This theory states that the regulatory 
changes and non-normative issues related to biological, psychological and social affect 
the  trajectory  of  development  of  the  people  so  that  they  will  allocate  internal  and 
external resources with the objective to make a balance between gains and losses. In this 
sense  the  aging  process  assume  different  configurations  in  each  context. As 
methodology utilized was descriptive research,  which the instrument  was  adopted a 
questionnaire containing 17 open questions and 15 closed questions, making a total of 
32 questions concerning the demographic variables social roles and developmental tasks 
of the participants. The results found indicate a differential profile of aging than what is 
found at the theoretical level, because one still observes a vision of aging in a one way 
dimension, because it points to one form of aging, where his social roles has strong 
influence of issues such as: gender, education,age and place of birth. It is understood 
that the social support, family and leisure activities as ways to help them to optimize 
and  compensate  for  potential  losses,  however  we  emphasize  the  importance  of 
stimulating the big kid of projects that enable the elderly people to develop activities 
that it fosters the emancipation of stigmatized views of aging. 

KEY WORDS: social roles; adult development; aging; developmental tasks.
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INTRODUÇÃO

Este  estudo  tem  como  pressuposto  a  visão  do  envelhecimento  a  partir  das 

concepções da psicologia do desenvolvimento no curso de vida, a qual caracteriza o 

envelhecimento como um processo heterogêneo,  multidimensional  e  multidirecional, 

onde as transações no curso de vida não ocorrem de forma única e uniforme, mas são 

influenciadas  por  condições  sociodemográficas  como  posição  social,  escolaridade, 

estado civil, raça, etc. (BATISTONI, NAMBA, 2010). 

Essa visão do desenvolvimento adulto reconhece a multiplicidade dos aspectos 

relacionados ao envelhecer, de forma que privilegia a compreensão de “sua totalidade, e 

em suas  múltiplas  dimensões,  visto  que  se  constitui  em um momento  do  processo 

biológico, mas não deixa de ser um fato social e cultural” (FREITAS, QUEIROZ; 2010. 

p.408). Neste sentido, além de outros fatores destaca-se a importância da relação entre o 

meio social e a construção histórica da velhice, a qual é perpassada por representações 

que podem ou não refletir a sua realidade de maneira satisfatória

Constata-se que a percepção da sociedade ocidental  sobre a população idosa, 

refletiu significativamente nas pesquisas, de forma que os estudos científicos sobre esta 

temática pela psicologia são relativamente recentes, pois até meados do século XX, a 

psicologia  compreendia  a  velhice  como  uma  fase  do  desenvolvimento  voltada 

exclusivamente para o  declínio,  não havendo possibilidade  de se  conceber  qualquer 

noção de desenvolvimento em idades mais avançadas, sendo justificadas em pesquisas e 

reforçadas nas crenças sociais (NERI, 2006).

Essa postura em relação à população mais velha se dá em virtude dos contrates 

sociais  existentes,  pois  “enquanto  a  juventude  é  fortemente  exaltada,  a  velhice  é 



excluída e estigmatizada” (MOREIRA, NOGUEIRA, 2008, p.62). Essa concepção da 

velhice tem forte influência cultural, de maneira que em determinados contextos aponta-

se que o status da velhice declinou em relação à valorização cultural dos mais jovens 

(BATISTONIE e NAMBA, 2010).  Uma vez que o processo do envelhecimento passa a 

ser elaborado a partir de visões assimétricas do desenvolvimento humano possibilita a 

criação de distorções sobre o envelhecimento, o qual passa a ser visto como associado à 

doença e o afastamento e o acabava tornando-o um período relativamente estável  e 

previsível.

Concomitantemente  a  essas  constatações,  observa-se  que  dados  oriundos  de 

pesquisas realizadas em âmbito internacional têm revelado que o número de pessoas 

com  mais  de  60  anos  têm aumentado  consideravelmente  desde  o  início  do  século 

passado, de forma que “em 1900, apenas 1,0% da população tinha idade superior a 65 

anos; entretanto, hoje este número atinge 6,2%. Acredita-se que, no ano de 2050, os 

idosos  serão  um  quinto  da  população  mundial”  (LUZ,  AMATUZZI,  2008,  p.303). 

Assim  como  no  contexto  mundial,  esta  mesma  evolução  foi  percebida  em  âmbito 

nacional, pois “no Brasil, o número de idosos (> 60 anos de idade) passou de 3 milhões 

em 1960, para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002 (um aumento de 500% em 

quarenta  anos)  e  estima-se  que  alcançará  32  milhões  em  2020”  (LIMA-COSTA, 

VERAS, 2003, p.700). 

Neste  sentido,  o  número  crescente  de  pessoas  com  mais  de  60  anos  tem 

despertado  o  interesse  de  pesquisadores  em  compreender  melhor  aspecto  dessa 

população,  uma vez  que  maioria  parte  dos  estudos  sobre  o  desenvolvimento estava 

voltada  para  a  criança  e o  adolescente,  entretanto “este  enfoque vem mudando nas 

últimas  décadas,  e  hoje  há  um  consenso  de  que  a  psicologia  do  desenvolvimento 



humano deve focar o desenvolvimento dos indivíduos ao longo de todo o ciclo vital” 

(MOTA, 2005, p.106).

 Compreende-se  a  perspectiva  do  desenvolvimento  adulto  em  um  novo 

paradigma  do  desenvolvimento  humano,  o  qual  receberá  “influências  genético-

biológicas  e  sócio-culturais,  de  natureza  normativa  e  não-normativa,  marcado  por 

ganhos e perdas concorrentes e por interatividade entre o indivíduo e a cultura” (NERI, 

2006, p.19). A ação no meio social agora passa a ser estabelecida em todo o período de 

vida do indivíduo, onde o mesmo desempenhará de forma contínua, papéis sociais e 

tarefas  evolutivas  as  quais  estão  intimamente  ligadas  a  fatores  socioculturais  e  as 

expectativas para cada idade. 

As  tarefas  evolutivas  abrangem  habilidades  e  funções  que  evidenciam 

expectativa social. Os papéis sociais se referem a lugares, posições que a pessoa ocupa 

na sociedade em virtude de suas atividades, os quais “apresentam propriedades positivas 

ao favorecerem oportunidades de aquisição e uso de habilidades” (SILVA; GUNTHER, 

2000,  p.32).  Bem  como,  “apresentam  propriedades  negativas  ao  gerarem  tensões, 

conflitos e ambigüidades” (IBIDEM).  Essas questões são de suma importância para 

este estudo, já que coopera para a elucidação de características específicas do processo 

de envelhecimento.

Dessa forma, atualmente evidencia-se que “no campo dos estudos acadêmicos 

sobre  a  velhice,  esforços  têm  sido  empreendidos  com  o  intuito  de  analisar, 

problematizar  e  propor  novas  formas  de  compreensão  do  envelhecimento”  (SILVA, 

2008, p.156). Entende-se a necessidade da psicologia em se posicionar estrategicamente 

como catalisadora de resignificações  nos  meios  sociais  junto a esta  população,  para 

acompanhar estudos de outras profissões sobre a temática.



Diante do explanado,  essa pesquisa teve como objetivo geral  compreender  o 

processo do envelhecimento a partir  da análise das  tarefas evolutivas e papel  social 

desempenhados por um grupo de idosos moradoras do conj. 31 de março – japiim II e 

teve como objetivos específicos: Identificar as tarefas evolutivas desempenhadas pelos 

respondentes deste estudo e conhecer os papéis sociais por eles exercidos.

Alguns  questionamentos  foram  suscitados  no  decorrer  de  nossa  revisão 

bibliográfica, os quais podem ser destacados, qual a correlação subjacente das tarefas 

evolutivas  e  o  envelhecimento  desta  população?  Qual(is)  a(s)  auto-imagem(ns)  que 

esses indivíduos tem sobre o envelhecimento? Quais os papéis sociais desempenhados 

por  eles?  Qual  a  relação  entre  as  tarefas  evolutivas  e  os  papéis  sociais  do  grupo 

estudado? Qual a relação entre as variáveis sociodemografica e o envelhecimento? As 

quais puderam ser respondidas satisfatoriamente no decorrer da pesquisa.

Reafirma-se a importância deste estudo, uma vez que há uma preocupação com 

essa população, visto que “eles representam um grupo bastante diferenciado entre si e 

em relação aos demais grupos etários” (FERREIRA, 2010, p.1066). Compreende-se que 

ao final da análise e discussão dos dados houve a possibilidade de retratar essa realidade 

de forma satisfatória, contribuindo com maiores elaborações sobre o envelhecimento, 

podendo suscitar propostas de atuação juntamente a estes indivíduos.

Para uma compreensão didática, este relatório foi dividido em três capítulos: no 

primeiro  capítulo  destaca-se  o  desenvolvimento  do  adulto,  abarcando  aspectos  do 

envelhecimento biológico, histórico e sociocultural. O segundo capítulo trata sobre o 

envelhecimento e a psicologia. No terceiro capitulo será abordado o desenvolvimento 

adulto e sua relação a tarefas evolutivas e papeis sociais.



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1  ENVELHECIMENTO:  ASPECTOS  BIOLÓGICOS,  HISTÓRICOS  E 
SOCIOCULTURAIS

 Falar sobre desenvolvimento adulto no curso de vida, mais especificamente a 

etapa  da  vida  caracterizada  como velhice,  torna-se  importante  conhecer  os  aspectos 

biológicos,  históricos e  socioculturais (SCHINEIDER; IRIGARAY, 2008).  De forma 

que ao olhar para essa população a partir de diferentes dimensões possibilitará elucidar 

satisfatoriamente os aspectos pertinentes ao processo desenvolvimento na idade madura.

 A  compreensão  da  pessoa  idosa  enquanto  sujeito  que  ocupa  um  lugar 

historicamente  construído,  inserido  em  um  contexto  sociocultural,  bem  como 

perpassado por questões  referentes  ao seu próprio  envelhecimento biológico tornará 

possível responder as questões relativas a seu curso de vida de forma única e peculiar, 

assim como nos darão uma visão das influências de natureza normativa e não-normativa 

que ocorrem gradualmente de acordo com a idade. (NERI, 2006).

2.1.1 ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO

O ser humano como um ser biológico, constituído de corpo ou organismo físico 

forma um ponto de partida de qualquer fenômeno vital, pois todos passam por este ciclo 

inato da vida,  consentindo em modificações  biofisiológicas  que perpassam todos os 

aspectos inerentes a pessoa humana, o qual se dá por uma série de etapas desde sua 



concepção  até  a  morte,  sendo  corroborado  por  Santos  ao  enfatizar  que  esse 

“envelhecimento  biologicamente  é  um  processo  natural,  dinâmico  progressivo  e 

irreversível, que se instala desde o nascimento e acompanha por tempo de vida, que só 

termina com a morte” (2003, p. 18).

Neste sentido, o envelhecimento humano é mais do que um estado, mas sim um 

processo contínuo de mudanças físicas, onde cada indivíduo terá sua dinâmica própria, 

entretanto quando se fala  em sinais do envelhecimento alguns autores destacam que 

“com a chegada da velhice, as alterações anatômicas são principalmente as mais visíveis 

e  manifestam-se  em primeiro  lugar”  (NETTO,  2004,  p.78).  Embora  existam outras 

influências  ambientais  no  envelhecimento  biológico,  as  alterações  físicas  em  um 

indivíduo  seguem  uma  premissa  biológica,  estando  paulatinamente  direcionando  as 

atividades de uma pessoa do meio social.

Além dessa influencia biológica percebe-se que as pessoas idosas que vivenciam 

alterações significativas em seu estado de saúde mediante algum tipo de limitação física 

que o processo do envelhecimento possa lhes ocasionar e possível que duas pessoas que 

tenham aparentemente as mesmas condições físicas, desfrutem de vivencias totalmente 

diferentes, de forma que:

Existe uma grande diferença entre as pessoas no que se refere às suas 
capacidades de enfrentamento às limitações físicas e às doenças de 
forma que duas pessoas que apresentem o mesmo estado de saúde e 
condição física  podem ter  qualidades  de  vida totalmente diferentes 
entre si (IRIGARAY; TRENTINI, 2009, p.299).

No que se refere ao contexto brasileiro observa-se que muitos idosos necessitam 

de apoio em suas atividades diárias, isto ocorre devido o aumento das limitações físicas 



decorrentes do envelhecimento biológico, isso é constatado em pesquisas que destacam 

que:

estima-se que no Brasil 10% das pessoas acima de 65 anos precisam 
de ajuda em atividades básicas de autocuidado e que cerca de 40% 
necessitam de auxílio nas atividades instrumentais de vida diária, o 
que significa mais de 6 milhões de pessoas e famílias com necessidade 
de apoio e suporte. (RABELO; NERI, 2005, p.403). 

Quanto  as  possíveis  limitações  físicas  decorrentes  do  envelhecimento, Kruel 

(2009)  destaca  que  não  esta  claro  como  nosso  corpo  envelhece  mais  que  esse 

envelhecimento ocorre  de  maneira  deferente em cada  pessoa,  neste  sentido  pode-se 

enfatizar  que  esse  processo  é  perpassado  por  questões  hereditárias,  tempo,  meio 

ambiente,  dieta,  estilo  de  vida  e  nível  de  atividade  física  que  cada  sujeito  vai  se 

beneficiar durante todo seu ciclo de vida.

Entretanto, muitos não aceitam que o envelhecimento biológico é inevitável ou 

natural do homem, mas sim um problema antinatural que pode ser evitado e tratado 

(CARPER, 1997).  Embora exista a comprovação de que por volta dos 60 ou 65 anos o 

ser  humano  começa  a  apresentar  “o  declínio  em  muitos  processos  físicos  e 

psicológicos”  (STUART-HAMILTON,  2002,  p.40).  Mais  que  e  necessário  para  ele 

buscarem manter-se saudáveis,  pois “o adoecimento são constantes na vida daqueles 

que  enfrentam  o  envelhecimento,  sendo  necessário  promover  a  saúde  e  estimular 

comportamentos  visando  à  manutenção  da  autonomia  e  ao  envelhecimento  bem-

sucedido” (SILVA, SANTOS, 2010, p. 746).



Entende-se  que  realmente  há  declínios  e  perdas  decorrentes  do  processo  do 

envelhecimento,  mas  definir  o  lugar  do  idoso  na  contemporaneidade  onde  há  a 

valorização  da  jovialidade  acaba  por  desencadear  em  nossa  sociedade  um  grande 

paradoxo,  pois  “por  um  lado,  é  exitosa  nos  esforços  da  ciência  para  aumentar  a 

expectativa de vida, por outro lado, não está preparada para acolher e definir o lugar e o 

papel dos que envelhecem” (MOREIRA, NOGUEIRA, 2008, p. 63). 

2.1.2. FATORES HISTÓRICOS E SOCIOCULTURAIS DA VELHICE

O envelhecimento biológico tem forte correlação com as influências históricas e 

socioculturais, de forma que as inúmeras transformações no corpo refletem nas relações 

sociais, as quais também são modificadas, de forma que “bem antes de ser um destino 

biológico, o envelhecimento é um destino social” (GORZ, 2009, p.15). Estas mudanças 

não são características únicas da população idosa, uma vez que fazem parte da vivência 

de cada indivíduo pertencente a uma sociedade, alternado a sua intensidade de pessoa 

para pessoa, mas também de períodos e lugares históricos onde essa pessoa envelhece.

Quando se fala na forma como a velhice é percebida no contexto brasileiro atual, 

compreende-se a importância em se reportar a períodos históricos anteriores no sentido 

de que “as concepções de velhice nada mais são do que resultado de uma construção 

social e temporal feita no seio de uma sociedade com valores e princípios próprios, que 

são  atravessados  por  questões  multifacetadas,  multidirecionadas  e  contraditórias” 

(SCHINEIDER; IRIGARAY, 2008, p.587). As quais possibilitaram traçar um parâmetro 

das mudanças e avanços ocorridos.

 Entretanto, por ser uma ciência relativamente nova, a psicologia deixou lacunas 

no que se refere ao conhecimento de aspectos referentes à população idosa nos mais 



variados contextos, tendo que emprestar contribuições de outras ciências, tais como a 

antropologia e a sociologia, as quais propiciam respaldar as suas pontuações a cerca de 

quem são e quais as mudanças tem ocorrido em outras culturas em relação aos mais 

velhos, quanto a isso Uchoa destaca que “de uma maneira geral, estudos realizados em 

sociedades não ocidentais enfatizam o poder, o elevado status  e o papel social central 

atribuído  aos  idosos  nestas  sociedades”  (2003,  p.851).  Partindo  desta  comprovação, 

enfatiza-se  que  não  há  uma  universalidade  no  que  se  refere  ao  processo  de 

envelhecimento,  bem  como  nas  relações  das  diferentes  sociedades  junto  a  esta 

população.

Pode-se então concluir que de maneira geral  o relacionamento com as pessoas 

mais velhas tem forte influência da cultura a qual o indivíduo reside, de forma que com 

o aumento dos estudos sobre o envelhecimento em outras culturas, “pode-se constatar a 

diversidade  de  formas  de  envelhecer”(ROCHA,  2004  p.19).  Com  isso,  houve  a 

possibilidade  de  construir  outras  visões  não  tradicionais  do  envelhecimento,  neste 

contexto “a velhice e  o envelhecimento passaram a ser entendidos como fenômenos 

profundamente influenciados pela cultura”(IBIDEM, 2004 p.19).

Mesmo com a constatação de que há influências socioculturais, quando se fala no 

conhecimento de  aspectos  da velhice,  observa-se  que historicamente  nas  sociedades 

ocidentais  houve  um  total  desconhecimento  das  suas  particularidades  e  reais 

necessidades, de forma que no período conhecido como Idade Média com seu sistema 

feudal  os  heróis  eram sempre  representados  por  jovens cavaleiros  dispostos  a  fazer 

maravilhas enquanto a velhice passa a ser aquele estagio onde a pessoa começava a se 

preparar para a morte e cuidar de sua salvação no outro mundo, o que refletia a forte 

influência  do  cristianismo,  essa  visão  prosseguiu  na  Renascença,  onde  a  velhice 

continuou a ser associada a decadência da vida, é justamente neste período histórico em 



que o corpo humano começa a ser visto como uma máquina a qual  devia estar em 

perfeito estado de funcionamento,  com isso a velhice passa a  ser  desfavorecida  por 

apresentar um estado de maior fragilidade e menor produtividade em relação aos mais 

novos (SILVA, 2001).

Ainda sob a influência dessas visões de homem, a cultura começa a criar meios de 

diferenciar  as  faixas  etárias  de  forma  a  encaixar  cada  sujeito  em  seu  lugar  na 

engrenagem  social,  possibilitando  o  aparecimento  da  velhice  enquanto  público 

diferenciado no desenvolvimento humano, como enfatiza Silva ao afirmar que “a noção 

de velhice como etapa diferenciada da vida surgiu no período de transição entre os 

séculos XIX e XX” (2008, p.158). Justamente em uma época marcada por mudanças 

sociais, econômicas e ideológicas.

Entre as mudanças significativas que contribuíram para concepções errôneas sobre 

a velhice, pode-se destacar o advento do capitalismo, o qual transforma o corpo em 

matéria-prima, dessa forma, “O modelo capitalista fez com que a velhice passasse a 

ocupar  um  lugar  marginalizado  na  existência  m  humana,  na  medida  em  que  a 

individualidade já teria os seus potenciais evolutivos e perderia então o seu valor social” 

(MENDES et al, 2005, p.424). Desse modo, por não dispor de meios de contribuir com 

o acúmulo de capital, tornam as representações do envelhecimento negativizadas.

Outro aspecto que teve forte impacto sobre a forma como a sociedade percebe 

atualmente a velhice foram as contribuições da medicina, a qual em diversos estudos 

trouxe a imagem da velhice como uma fase onde as pessoas “aparecem como portadores 

de  múltiplas  patologias  sobre as  quais  os  indivíduos  e a  sociedade  devem atuar  no 

sentido de retardá-los” (SIQUEIRA; BOTELHO; COELHO, 2002, p.901).  Seguindo 

esta visão deterioradora, a classe médica do século XVIII e do início do século XIX não 

compreendiam  os  velhos  como  uma  categoria  especifica  a  requerer  tratamento 



direcionado,  dessa  maneira,  a  grande  maioria  dos  clínicos  prescreviam  para  eles 

basicamente  o  mesmo  que  receitariam  para  pessoas  de  outras  faixas  etárias 

(GROISMAN, 2002).

A visão decadente da velhice foi dominante até por volta da metade do século 

passado, vinculando o envelhecimento somente a perdas e a declínio, não havendo a 

possibilidade  de  vislumbrar  desenvolvimento  neste  período  da  vida  humana,  assim, 

pudemos perceber que o período da velhice era marcado, basicamente, por uma visão 

pessimista,  entretanto  quando  se  falava  em  desenvolvimento,  logo  se  associava  à 

infância e à adolescência, os quais eram considerados fases que o indivíduo teria ganhos 

em todos os sentidos (FREITAS, 2010). 

Nesta  visão  estereotipada  do  desenvolvimento  humano,  compreende-se  que  a 

própria pesquisa abordou as  questões  relativas ao envelhecimento de maneira muito 

distante de  sua  realidade,  ou  por  não haver  uma diferenciação da  velhice  enquanto 

categoria  singular,  muitas  pesquisas  acabam por  generalizar  os  seus  resultados,  não 

sendo possível abordar o desenvolvimento em idades mais avançadas, o que refletia as 

concepções  socioculturais  da  época,  de  forma  que  “tradicionalmente  o  estudo  do 

desenvolvimento humano focou o estudo da criança e do adolescente” (MOTA, 2005, 

p.106).

Entretanto,  quando se fala no olhar social sobre da velhice,  observa-se que a 

representação social da pessoa idosa passou por uma série de modificações ao longo das 

últimas  décadas,  no  que  se  refere  ao  contexto  Brasileiro,  isso  foi  um  reflexo  das 

mudanças  ocorridas  em  âmbito  mundial,  como  enfatiza  Rocha  ao  afirmar  que 

“Influências da Europa, sobretudo da França, sobre as mudanças da imagem da velhice 

chegam ao Brasil no final da década de 60” (2004, p.17).



O aumento da população idosa no âmbito mundial foi um dos fatores principais 

que tornaram possível o surgimento de novas visões sobre a velhice e o envelhecimento, 

levado a pesquisadores,  teóricos  e  estudiosos  de deferentes  áreas  a  questionarem as 

visões  até  então instituídas  sobre  a  velhice,  levando a uma serie  de  transformações 

sociais  em  relação  a  eles,  “uma  das  manifestações  destas  mudanças  é  vista  pela 

elaboração recente da idéia de terceira idade” (BARROS, 2006, p.121). A qual surge 

para dar uma revisão ao processo de envelhecimento, não mais somente associado a 

doenças e afastamento.

Outro aspecto de impacto social relevante sobre o envelhecimento no contexto 

atual  foi  o  surgimento  de  leis  que  os  reconheceram como população  distinta,  com 

necessidades e demandas específicas, isso foi um grande avanço social pois “até a atual 

Constituição não existia nenhum dispositivo tratando dos direito dos idosos, já que esta 

era uma problemática desconsiderada pelos tecnocratas e ainda pouco visível para uma 

sociedade considerada jovem como a brasileira” (MENDES ET AL, 2005, p.425). Isso 

foi possível devido o fortalecimento dos grupos e entidades voltadas para a luta pelos 

direitos dos idosos quanto a seu reconhecimento enquanto população que carecia de 

políticas públicas que atendessem as suas reais necessidades.

Por mais que existam avanços sociais e no campo dos direitos que beneficiaram 

esta população, constata-se que na sociedade contemporânea a imagem que se tem do 

envelhecimento  ainda  encontra-se  permeada  de  concepções  sociais  e  históricas 

negativas,  as quais influenciam direta  ou indiretamente a forma como essas pessoas 

vivenciam esta fase em suas vidas, sobre isso Schineider; Irigaray enfatizam que “vive-

se em uma sociedade de consumo na qual apenas o novo pode ser valorizado [...] Nesta 

dura realidade, o velho passa a ser ultrapassado, descartado, ou já está fora de moda” 

(2008, p.587).



 

2.2  CONTRUBUIÇÕES  DA  PSICOLOGIA  NA  COMPREENSÃO  DO 
ENVELHECIMENTO

Os estudos da psicologia são fundamentais para compreender satisfatoriamente 

os aspectos do envelhecimento desse público, ainda mais que “nunca antes na história 

da humanidade os países haviam registrado um contingente tão elevado de idosos em 

suas populações” (VERAS, 2003, p.706). Desta forma, no contexto atual existe “uma 

grande  preocupação  com  os  idosos,  pois  eles  representam  um  grupo  bastante 

diferenciado entre si e em relação aos demais grupos etários, despertando o interesse de 

muitos estudiosos para a temática do envelhecimento” (FERREIRA, 2010, p.1066).

 Esse  interesse  de  estudiosos  por  questões  relativas  ao  envelhecimento  são 

bastante  recentes,  uma  vez  que  “até  os  anos  1960,  entre  leigos  e  profissionais, 

predominava um ponto de vista essencialmente negativo sobre a velhice” (RESENDE e 

NERI, 2009, p.769). Essa afirmação é corroborada por Neri que enfatiza que somente 

por volta dos anos 50 em diante é que as pesquisas que abordavam o envelhecimento 

começaram a ganhar destaque (1995).

Embora seja relativamente nova em relação a outros períodos etários evidencia-se 

que “o estudo científico do envelhecimento humano tem contribuído para modificar a 

visão tradicional deste período do ciclo de vida, baseada em modelos conceituais em 

que  predominam as  noções  de  declínio  e  incapacidade”  (FONSECA,  2010,  p.125). 

Contanto,  compreende-se que  “as repercussões das profundas transformações sociais 

decorrentes do envelhecimento ainda são pouco contempladas” (VERAS, 2003, p.706). 

Entende-se que a mesma deixa lacunas que ainda necessitam ser preenchidas com novas 

pesquisas as quais possibilitaram respaldar os postulados de teorias a cerca desta faixa 

etária. 



 Entretanto, quando nos referimos aos estudos em psicologia deve-se levar em 

conta os múltiplos fatores relacionados a seu objeto de estudo, que por ser subjetivo têm 

tendência a apresentar inúmeras nuances e configurações, como é o caso de estudos 

voltados para o envelhecimento, parti-se da premissa de que: 

os fatos que cercam a velhice, assim como qualquer outro fenômeno 
da realidade, são infinitamente mais ricos e mais complexos do que o 
discurso científico sobre eles, e de que qualquer modelo ou teoria é 
eficaz  à  medida  que  efetua  a  aproximação  entre  o  fenômeno 
investigado e a realidade na qual se insere, pode-se inferir que aquelas 
obras  que  priorizam  determinado  aspecto  da  velhice,  seja  ele 
biológico/comportamentalista,  econômico  ou  sociocultural, 
apresentam maior probabilidade de se distanciar da complexidade dos 
fatos  que  cercam  o  processo  de  envelhecimento 
(SIQUEIRA,BOTELHO,COELHO, 2002, p.905).

Neste  sentido,  compreende-se  que  as  pesquisas  que  abordam a  temática  do 

envelhecimento por serem ainda muito recentes, cada estudo e teoria surge como uma 

construção  que  agregarão  conhecimentos  sobre  a  velhice.  Pode-se  enfatizar  que  as 

contribuições  da  psicologia  do  desenvolvimento  e  a  psicologia  do  envelhecimento 

foram de grande relevância nesta construção, as quais serão melhor compreendidas logo 

abaixo.

2.2. 1 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DO ENVELHECIMENTO

No processo do envelhecimento, compreende-se que as dimensões psicológicas 

têm forte influência na forma como os sujeitos percebem as situações que os cercam, os 

quais  podem contribuir  com o enfrentamento e  o  bem-estar  do idoso,  neste  sentido 



alguns fatores que podem contribuir no nível de autoestima dos idosos e podem gerar 

muitos conflitos diante das mudanças que ocorrem em seus cursos de vida (MORAIS, 

2009).

 Quando  se  trata  de  envelhecimento,  entende-se  que  as  mudanças  físicas  e 

fisiológicas  afetam  as  condições  mentais  e  afetivas  dos  idosos,  quanto  a  isso  é 

necessário para quem deseja envelhecer de forma saudável ter resiliência, a qual pode 

ser  definida  “como  a  capacidade  de  recuperação  e  manutenção  do  comportamento 

adaptativo  mesmo  quando  ameaçado  por  um  evento  estressante”  (SCHINEIDER; 

IRIGARAY, 2008, p.592), bem como outro conteúdo interno denominado plasticidade, 

o qual pode ser “caracterizado como o potencial para mudança” (Ibidem, 2008, p. 592). 

Os  mecanismos  de  enfrentamento  das  perdas  e  limitações  físicas  e 

principalmente  barreiras  impostas  pela  sociedade  são  questões  vivenciadas 

cotidianamente  pelos  idosos,  fazendo  com  que   muitos  pesquisadores  procurem 

conhecer aspectos de suas personalidades, de maneira que atualmente “inúmeras teorias 

tentam  explicar  o  desenvolvimento  da  personalidade  na  velhice”  (IRIGARAY; 

SCHINEIDER,  2007,  p.170).  Sob  esta  influência,  destaca-se  que “estudos  ora 

disponíveis  sobre  a  personalidade  e  o  envelhecimento,  demonstram  que  há  uma 

tendência à estabilidade da personalidade na terceira idade” (MEDEIROS, 2003, p.04).

Outra característica da personalidade na velhice é que por ser resultado de um 

acúmulo historicamente construído, ela pode vir trazer tanto benefícios, se este idoso 

teve recursos disponível ao longo de sua trajetória para lidar com as perdas físicas e 

sociais,  quanto  pode  trazer  malefícios  se  porventura  essa  pessoas  não  teve 

oportunidades de desenvolver meios internos de proteção, essa pontuação é corroborada 

por  Irigaray;  Schineider  ao afirmar que  “as características  de personalidade podem 



tanto contribuir para a manutenção da saúde e o bem-estar subjetivo na velhice quanto 

influenciar o desencadeamento de sintomas depressivos em idosos” (2007, p.174).

Neste estágio etário, muito pesquisadores destacam que para pessoas com idade 

muito avançada e devido seus corpos estarem no limite de suas capacidades funcionais, 

torna-se  necessário  tanto  por  parte  do  sujeito  como  pelas  pessoas  que  a  cercam  a 

implementação de medidas que propiciem a redução da prevalência de fragilidade e da 

mortalidade psicológica, compreendida pela perdas da identidade, senso de controle e 

autonomia ( TEIXEIRA; NERI, 2008).

Entretanto, é necessário que o idoso tenham formas de enfrentamento internos 

que tragam a ele meios de vivenciar um bem estar psicológico na velhice, mais entende-

se  que  na  contemporaneidade,  com  os  avanços  sociais  e  políticos  alcançados  por 

entidades voltadas para o público idoso, já reflete positivamente nas pesquisas, visto que 

“estudos atuais sugerem que os idosos podem apresentar uma imensa capacidade de se 

adaptar a novas situações e de pensar estratégias que sirvam como fatores protetores” 

(SCHINEIDER; IRIGARAY, 2008, p.592).

Quanto  a  mudanças  decorrentes  de  fatores  normativos  ou  não-normativos, 

quanto  aos   aspectos  psicológico  no  decurso  do  envelhecimento,  entende-se  que  o 

mesmo:

envolve uma série de ajustamentos individuais face à ocorrência de 
mudanças  no  self,  decorrentes  de  alterações corporais,  cognitivas  e 
emocionais,  expectativas  sociais,  relações  interpessoais,  alterações. 
Dada a enorme variabilidade interindividual, nem todos os indivíduos 
lidam  com  estas  transições  da  mesma  forma,  como  ilustram  os 
resultados desenvolvimentais, os quais são substancialmente diversos 
de pessoa para pessoa (FONSECA, 2010, p.125-126).



Os fatores  indispensáveis  para  um envelhecimento  psicológico  bem-sucedido 

não  devem  ser  colocados  inteiramente  na  responsabilidade  do  indivíduo,  pois  as 

condições  ambientais,  históricas  e  sociais  em  que  cada  pessoa  se  constrói  são  de 

fundamental importância para um envelhecimento psicológico saudável, nisto Freitas 

enfatiza que “a realidade nos mostra que envelhecer satisfatoriamente não depende só 

do  indivíduo,  mas  também  de  vários  outros  fatores  de  ordem  social,  educacional, 

econômica,  familiar,  de  saúde,  habitacional  e  profissional,  tanto  na  velhice  quanto 

durante toda a vida do indivíduo” (2010, p.23). Sendo a velhice um resultado de todo 

um processo de desenvolvimento historicamente construído.

2.2.2 PSICOLOGIA  DO  DESENVOLVIMENTO  HUMANO  E  O 
ENVELHECIMENTO

No âmbito da psicologia do desenvolvimento, de forma a compreender como 

esta área tem postulado sobre as fases do desenvolvimento, em especial no processo de 

envelhecimento é necessário que se faça pontuações sobre como as questões pertinentes 

ao  desenvolvimento  humano  eram abordadas  no  passado,  de  maneira  que  se  possa 

perceber como elas evoluíram para que tenhamos clareza a respeito de suas perspectivas 

futuras (MOTA, 2005).

Durante uma boa parte da história da psicologia, a mesma seguiu o paradigma 

médico, onde o corpo estaria em desenvolvimento até certo período de tempo, seguindo 

um percurso linear de acúmulos e ganhos, entretanto em certo momento passava a não 

mais há desenvolver-se e sim a uma fase conhecida como a de deteriorarão e perdas 

continuas as quais aconteceriam continuamente até a morte do indivíduo, essa influência 

criou uma visão patológica e aversiva dos sinais da velhice (ORTEGA, 2002.). 



Essa  visão  tradicional  do  desenvolvimento  predominou  enfocou  o 

envelhecimento como uma fase onde existem mais perdas do que ganhos, isso reflete 

uma construção histórica das concepções do que seria  um ser  em desenvolvimento, 

neste contexto as crianças e aos adolescentes eram reservados os olhares de estudiosos e 

teóricos  que  abordavam  a  temática.  Essa  visão  encontra  em  Batistoni  e  Namba 

embasamento, pois enfatizam que “o status da velhice declinou em face da valorização 

cultural da juventude” (2010, p.736).

Essa  influência  ocasionou  um  perda  muito  grande  no  que  se  refere  ao 

conhecimento  dos  aspectos  do  desenvolvimento  do  idoso,  o  qual  ainda  reflete  nas 

pesquisas em nosso país, como afirma Mota ao enfatizar que “no que diz respeito à 

produção nacional, esta ainda se encontra tímida. Embora haja um interesse cada vez 

maior no desenvolvimento ao longo do ciclo vital há ainda uma concentração no estudo 

da infância e da adolescência” (2005, p.110).

Essa mudança na concepção de pessoa em desenvolvimento teve início lento, 

entre os teóricos que ajudaram a construir uma psicologia que incluiu o envelhecimento 

em seus postulados pode-se destacar Erik Erikson e sua contribuição na compreensão do 

desenvolvimento adulto ao elaborar a sua teoria do desenvolvimento psicossocial, mas 

especificamente em seu último estagio onde o sujeito enfrentará o dilema integridade 

versus desespero, o qual traz para o idoso duas principais possibilidades: procurar novas 

formas de estruturar o tempo e utilizar sua experiência de vida em prol de viver bem os 

últimos anos ou estagnar diante “do terrível fim” (MELO, 2009).

Os estudos que abarcam todo o desenvolvimento humano também trouxeram 

importantes  mudanças  para  o  desenvolvimento  científico  na  psicologia  do 

desenvolvimento,  evidenciando a importância de se discutir  de forma mais  ampla a 

metodologia de pesquisa abordando o desenvolvimento humano (MOTA, 2005). Neste 



sentido compreende-se que o desenvolvimento humano é o resultado de interação entre 

múltiplos fatores,  tais como os biológicos,  históricos e culturais, as quais refletem a 

construção do desenvolvimento individual e as relações dinâmicas entre o sujeito e estes 

diferentes fatores se estabelecem, bem como a respectiva evolução ao longo do tempo 

(FONSECA, 2007).

Atualmente, compreende-se o desenvolvimento na velhice em um sentido mais 

amplo, o qual “seria o resultado do equilíbrio entre as várias dimensões da capacidade 

funcional do idoso, sem necessariamente significar ausência de problemas em todas as 

dimensões” (RAMOS, 2003, p.794). 

2.3 O DESENVOLVIMENTO NO CURSO DE VIDA: UM NOVO PARADIGMA 
DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

Ao  falarmos  dos  avanços  na  área  da  psicologia  em  relação  a  velhice  e  ao 

envelhecimento  não  podemos  deixar  de  mencionar  as  contribuições  do  psicólogo 

Alemão  Paul  Baltes,  o  qual  com  a  seus  estudos  juntamente  a  seus  colaboradores 

possibilitaram a criação de uma perspectiva psicológica do desenvolvimento na fase 

madura, de maneira que está compreende de forma satisfatória aspectos relativos ao 

envelhecer humano, com isso propiciou a consolidação de uma Psicologia voltada para 

o envelhecimento (Neri, 1995). 

A postulação  da  teoria  do  desenvolvimento  no  curso  de  vida  trouxe  para  o 

âmbito acadêmico a compreensão de aspectos relativos a esta faixa etária, de forma que 

neste contexto “a Psicologia passou a incluir a velhice no processo de desenvolvimento 

humano  como  uma  fase  que  envolve  não  apenas  perdas  mas,  também,  ganhos, 

conquistas” (ALMEIDA; CUNHA, 2003, p.149). 



Pode-se enfatizar que o envelhecimento e o desenvolvimento humano  tornam-se 

sinônimos  em  uma  perspectiva  life-span,  a  qual  caracteriza  a  heterogeneidade  do 

desenvolvimento, onde as questões pertinentes ao envelhecimento são vistas a partir de 

influencias:

de  natureza  socioculturais  (tais  como  gênero,  coortes,  papéis), 
socioeconômicas (tais como educação e renda), psicossociais (como 
os mecanismos de autorregulação do self) e biológicas (como o status 
de saúde e funcionalidade física) atuantes ao longo de toda a vida” 
(BATISTONI, 2009, p.14).

Uma postura assumida pela teoria do desenvolvimento no curso de vida e que o 

desenvolvimento não é terminado na idade adulta mas que se estende através de todo o 

curso de vida da pessoa, onde desde a concepção até o fim da vida haverá um processo 

de adaptação, de aquisição, manutenção, transformações,  atrito e estruturas e funções 

psicológicas estão envolvidas. (BALTESe ULMAN, 1999).

Neste  contexto  é  importante  conhecer  os  principais  postulados  deste  novo 

paradigma do desenvolvimento humano, quanto a isso no quadro 1 é possível constatar 

os principais termos suscitados nesta nova abordagem do desenvolvimento,  as quais 

poderão ser vislumbradas logo abaixo:



Quadro  1.  Sumário  dos  principais  conceitos  e  de  proposições  teóricas 

características da Psicologia do Desenvolvimento no curso de vida, Lifespan.

Conceitos Proposições

Desenvolvimento no curso 
de vida/ lifespan

O desenvolvimento ontogenético é um processo ao longo da vida. 
Nenhum  período  idade  mantém  supremacia  na  regulação  do 
natureza do desenvolvimento.  Durante o desenvolvimento e em 
todas  as  fases  do  ciclo  de  vida,  e  formado tanto  por  periodos 
contínuos (cumulativo) e descontínuos (inovadores). 

Multidirecionalidade

Diversidade  considerável  ou  pluralismo  é  encontrado  no 
direcionamento das mudanças que constituem ontogênese, mesmo 
dentro do mesmo domínio. A direção da mudança varia de acordo 
com  categorias  de  comportamento.  Além  disso,  durante  os 
mesmos  períodos  de  desenvolvimento,  alguns  sistemas  de 
comportamento  mostram aumento,  enquanto  outros  evidenciam 
diminui em nível de funcionamento. 

O desenvolvimento  como 
ganho / perda 

O processo  de  desenvolvimento  não  é  um simples  movimento 
para uma maior eficácia, como incremental crescimento. Em vez 
disso,  ao longo da vida,  o desenvolvimento sempre consiste na 
ocorrência conjunta de ganhos (crescimento) e perdas (declínio 

Plasticidade
Grande  parte  da  Plasticidade  intra-individual  encontra-se  no 
desenvolvimento psicológico. Dependendo das condições de vida 
e  experiências  de  um  determinado  indivíduo,  onde  seu
curso de desenvolvimento podem assumir muitas formas. 

Inserção histórica  no 
desenvolvimento

 O  Desenvolvimento  também pode  variar  substancialmente  de 
acordo com as condições histórico-culturais. O desenvolvimento é 
marcadamente influenciada pelo tipo de condições socioculturais 
existentes  em um determinado  período  histórico,  e  pela  forma 
como estas evoluem ao longo do tempo. 

Contextualismo como um 
paradigma 

Qualquer curso particular de desenvolvimento individual pode ser 
entendida como o resultado da interações (dialética) entre os três 
sistemas de influências de desenvolvimento: graduada por idade, 
pela  historia
e  a  não-normativa.  A  operação  desses  sistemas  pode  ser 
caracterizada em termos de princípios metateóricos associados ao 
contexto. 

Área do desenvolvimento 
como multidisciplinar 

Desenvolvimento  psicológico  precisa  ser  visto  no  contexto 
interdisciplinar fornecidos por outras disciplinas (por exemplo, a 
antropologia,  biologia,  sociologia)  preocupadas  com  o 
desenvolvimento humano. A abertura da perspectiva do curso de 
vida  à  postura  interdisciplinar  implica  em  uma
psicológica  que oferece uma representação  do  desenvolvimento 
desde a concepção à morte. 

Fonte: BALTES, 1987. Disponível em: http://academic.udayton.edu/jackbauer/readings
%20595/baltes%2087%20ls%20dev%20theory%20copy.pdf. (TRADUÇÃO NOSSA).



 Um ponto interessante desta teoria e a concepção das influências  normativas e 

não-normativas  que  atuam  sobre  o  sujeito  durante  seu  ciclo  vital:  (1)  influências 

normativas ontogenéticas,  ou seja,  os eventos  que acontecem de forma  semelhante 

entre  os  sujeitos,  p.  ex.,  infância,  adolescência,  menopausa,  etc;  (2)  influências 

normativas  históricas,  as  quais  abarcam  questões  macroestruturais  que  originam 

mudanças biossociais, tais como a aposentadoria, crises econômicas, novas descobertas 

tecnológicas,  etc.,  e  (3)  influências  não  normativas,  que  podem  apresentar  caráter 

biológico ou social e são inesperados, como doença grave, morte de algum familiar, 

acidente de carro, etc (LIMA, COELHO, 2011). 

 Outro aspecto da teoria do desenvolvimento no curso de vida e a utilização dos 

termos multidimensionalidade e multidirecionalidade, os quais estão entre os principais

conceitos  utilizados  pelos  estudiosos  do  curso  de  vida  para  descrever  facetas  da 

pluralidade no curso do desenvolvimento e promover um conceito de desenvolvimento 

que não esteja vinculado por um critério único de crescimento (BALTES, 1987).

Esses fatores estão constantemente impondo ao indivíduo e seu ambiente a se 

ajustarem.  O  sujeito  é,  então,  continuamente  solicitado  a  buscar  equilíbrio  entre 

limitações e potencialidades. Salienta-se que esses aspectos referentes à perspectiva do 

desenvolvimento  no  curso  de  vida  são  o  fundamento  para  compreende  o 

desenvolvimento  dos papeis sociais e a tarefas evolutivas por um determinado sujeito 

no meio social, os quais são o fundamento deste estudo.



2.3.1 PAPEIS SOCIAIS

Quando abordamos a teoria do desenvolvimento no curso de vida e sua relação 

com  o  processo  de  envelhecimento  influenciado  por  fatores  multidimensionais  e 

multidirecionais, compreende-se que desenvolvimento de papéis sociais por um sujeito 

deve-se  levar  em consideração que  “o  momento  da vida  e  o  lugar  social  que cada 

indivíduo ocupa no presente fundamentam a representação da própria trajetória de vida 

(BARROS, 2006, p.113). 

Neste  sentido,  parte-se do  pressuposto  de  que  as  atuações  do  sujeito  em 

sociedade refletem a forma como esta o percebe, havendo um encontro da “história de 

vida da pessoa e da representação de velhice que está enraizada na sociedade em que 

vive”. (SCHINEIDER, IRIGARAY, 2008, p.587). Entende-se dessa maneira que “é a 

sociedade/cultura que estabelece as funções e atribuições preferenciais de cada idade na 

divisão  social  do  trabalho  e  dos  papéis  na  família”.  (SIQUEIRA,  BOTELHO, 

COELHO, 2002, p.904).

 Essa divisão de papéis acaba criando uma espécie de relógio social que impõe 

para cada idade um status social, neste contexto Schineider e Irigaray enfatizam que “o 

tempo social é imposto às crianças, adolescentes, adultos e idosos e é um modelo linear 

de desenvolvimento do qual não se pode fugir. Ele define também em que momento as 

pessoas são consideradas velhas” (2008, p.592). É o mesmo que determina os papéis 

desempenhados em cada período etário.

Observa-se que o desempenho de papéis pela pessoa mais velha deve levar em 

consideração vários tipos de influências, como a historia de vida, as oportunidades a 

longo da vida, nível de escolaridade, etc. Neste sentido Mendes Et al enfatiza que “o 

papel social dos idosos é um fator importante no significado do envelhecimento, pois o 



mesmo depende da forma de vida que as pessoas tenham levado, como das condições 

atuais que se encontram” (2005, p. 424).

Outra questão relevante na compreensão dos papéis sociais desempenhados por 

idosos é que “a sociedade determina a cada idade funções adequadas que o indivíduo 

deve  desempenhar  como  estudo,  trabalho,  matrimônio  e  aposentadoria”  (MOTTA, 

2005,  p.8).  Neste  sentido,  “o  envelhecimento  social  deve  ser  entendido  como  um 

processo  de  mudanças  de  papéis  sociais,  no  qual  são  esperados  dos  idosos 

comportamentos que correspondam aos papéis determinados para eles” (SCHINEIDER, 

IRIGARAY, 2008, p.590).

Um ponto interessante desta imposição social sobre a pessoa idosa se refere ao 

período  da  aposentadoria,  que  funciona  como um importante  advento  social,  neste 

contexto age como um regulador de posição social, “na qual o indivíduo passa pela 

transposição da categoria de trabalhador para ex-trabalhador” (SIQUEIRA, BOTELHO 

e COELHO, 2002,  p.902).  E mesmo que para muito a  aposentadoria  seja  esperada, 

social “o indivíduo aposentado é visto como um improdutivo, como aquele que não tem 

mais serventia para o trabalho” (BARROS, 2006, p.121). Em relação a isso, a perda de 

status torna-se o verdadeiro problema do aposentado, tornando-se “sua angústia, sua 

marginalização e, muitas vezes o seu isolamento do mundo” (MENDES ET AL, 2005, 

p.424).

2.3.2 TAREFAS EVOLUTIVAS

Qualquer momento do desenvolvimento de uma pessoa em sociedade implicará 

em um contínuo ajustamento para atender as expectativas e imposições oriundas das 

representações que a sociedade estabelece para cada idade, dessa forma, cada pessoa 



deverá  desempenhar  certas  tarefas  evolutivas  de  forma  a  se  adequar  as  demandas 

apresentadas em seu contexto.

Em nossa sociedade ainda prevalece à imagem que pessoa não tem potencial 

para  desempenhar  atividades  e  tarefas  evolutivas  na  velhice,  entretanto  essa 

representação não tem encontrado respaldo nas pesquisas mais recentes, uma vez que 

“embora seja difundido socialmente que não cabe aos velhos ter planos para o futuro, 

pesquisas mostram que a velhice não impede as pessoas de fazerem planos e realizarem 

tarefas”  (BARROS,  2006,  p.111).  Esses  estudos  tornaram-se  relevantes  para 

desmistificar concepções ultrapassadas a cerca do envelhecimento.

Esses  estudos  encontram embasamento  em uma perspectiva  lifespan,  a  qual 

compreende-se que o sujeito deverá desempenhar continuamente atividades ao longo de 

sua vida, a qual estará baseada em metas, projetos de vida e a disposição para realizá-

los, quanto a isso Morais enfatiza que “na velhice, a realidade não poderia ser outra; no 

entanto, os projetos de vida podem ser constantemente revistos e adaptados para que se 

logre êxito.  Ao idoso, cabe a responsabilidade de continuar  planejando e desejando, 

dentro de suas condições de vida” (2009, p. 508).

Neste sentido, compreende-se que um indivíduo que vive o envelhecimento tem 

potencial para atuar de forma satisfatória no meio social, para isso é necessário para ele 

dispor de alguns mecanismos intra-psiquicos bem como disposições propiciadoras do 

ambiente onde habita,  de maneira a  possibilitar  ao idoso a realização de atividades, 

neste sentido Medeiros afirmar que “a melhor maneira de continuar ativo e feliz ao 

chegar  à  terceira  idade  é  continuar,  ou  iniciar,  um  programa  regular  de  atividades 

físicas,  mentais e sociais, que não permitam ao idoso ficar  isolado do mundo que o 

cerca” (2003, p.05).



Outros aspectos que contribuem para uma velhice ativa são os idosos disporem 

de uma rede de apoio, propiciando para eles uma velhice bem-sucedida, de forma que 

atualmente compreende-se que “cumprir tais tarefas é importante, como é importante 

também que o idoso conte com o apoio da família, da sociedade e dos profissionais que 

atuam na área” (WITTER, 2006, p.18). Neste sentido, o desenvolvimento de atividades 

e tarefas evolutivas no envelhecimento é uma forma de emancipação para estes idosos, 

sendo  que  conhecer  quais  os  meios  de  enfrentamento  e  as  redes  de  apoio  são 

fundamentais para estabelecer estratégias de atuação junto a esta população.



3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia é a mediação feita pelo pesquisador entre o embasamento teórico 

da abordagem escolhida para a pesquisa e os métodos e técnicas que posteriormente 

serão aplicados durante a realização da pesquisa. Com o objetivo maior de esclarecer os 

procedimentos metodológicos do presente estudo optou-se por  apresentá-los em seis 

categorias: 1) tipo de pesquisa, 2) descrição do local da pesquisa, 3) procedimentos para 

coleta  de  dados,  4)  procedimentos  para  análise  de  dados  e  5)  Cuidados  éticos  na 

pesquisa.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Considerando-se  o  sentido  restrito  da  pesquisa,  pode-se  defini-la  como uma 

investigação realizada com a finalidade de obter conhecimento específico e estruturado 

a respeito de determinado assunto, resultante da observação dos fatos, do registro de 

variáveis  presumivelmente  relevantes  para  análises  posteriores.  Ela  é  um  processo 

reflexivo, sistemático e crítico que leva a descobrir novos fatos e perceber as relações 

estabelecidas destes com outras variáveis implicadas (MINAYO, 2004).

Dessa  maneira,  identificou-se  como  procedimento  metodológico  mais 

apropriado,  a  pesquisa  descritiva  que  segundo  Prestes  (2007)  trabalha  com  a 

Observação, o registro, a análise, a classificação e a interpretação de fatos.

Foi realizada uma revisão bibliográfica juntamente com uma pesquisa de campo. 

Para  efetuar  esta  revisão,  foram tomados  como base  para  a  leitura  e  o  fichamento: 

livros, artigos, capítulos de livro, relatórios de pesquisas e resumos de artigos. Definiu-



se o período de 1990 a 2010 por constatar-se que o estudo sobre o envelhecimento se 

tornou mais intenso. Sendo utilizados como ferramenta de busca pela internet o Google 

Scholar, para pesquisa de autores e de artigos e o SciELO. Buscou-se ainda identificar 

bases de dados temáticas sobre o envelhecimento, papeis sociais e tarefas evolutivas 

realizadas pela população idosa

3.2. LOCAL DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no conj. 31 de março, japiim II, o qual está localizado 

na Zona Sul da cidade de Manaus e faz limites com os bairros do Coroado, Petrópolis, 

Raiz,  São  Francisco  e  Distrito  Industrial.  A população  estimada  do  Japiim  é  de 

aproximadamente 58.616 habitantes, que vivem numa área de 420.00 hectares e a do 

Japiim II esta estimada em 15.000 habitantes. Além de fazer uma ponte de acesso do 

centro  a  outras  localidades  de  Manaus,  Japiim  ainda  é  vizinho  de  uma  das  mais 

importantes universidades do Brasil, reconhecida como primeira - Universidade Federal 

do Amazonas: UFAM - suas terras confundem-se ao do bairro do Japiim.

3.3. PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS

3.3.1 Participantes

Foram selecionados aleatoriamente 30 indivíduos, os quais foram escolhidos 

de acordo com os seguintes critérios: idade cronológica (a partir  de 60 anos por 

serem definidos como idosos segundo a Constituição Federal) e ser morador do conj. 

31 de  março,  japiim II.  Posteriormente  de  forma aleatória,  foram feitas  visitas  a 



algumas ruas do Japiim II para através de visitas domiciliares encontrarmos pessoas 

com 60 anos ou mais que desejem participar da pesquisa.

Para que os idosos pudessem conhecer e participar do projeto o pesquisador 

os abordou em suas residências e se apresentou, bem como explanou os motivos da 

pesquisa,  identificou a  pessoa na  faixa etária  desejada e  informou a  garantia  de 

anonimato e do sigilo sobre a autoria das respostas. As 30 (trinta) pessoas assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responderam as questões 

propostas (Vide Apêndice I) atingindo a amostra de conveniência esperada por esse 

estudo.

3.3.2 Instrumento

Para  a  coleta  dos  dados  foi  utilizado  um questionário  contendo  17  questões 

abertas e 15 questões fechadas, perfazendo um total de 32 questões (Vide Apêndice II).

O questionário possui 10 blocos de questões que tiveram por objetivo levantar 

informações  sobre  o  local  de  moradia,  escolaridade,  atividade  profissional,  saúde, 

família, amigos, sinais e percepção de envelhecimento, atividades sociais e planos para 

o futuro dos adultos e idosos que compõem a amostra. A seguir será descrito cada bloco.

1º  Bloco:  “Vamos  falar  um  pouco  sobre  você”,  coleta  informações  que 

caracterizam os respondentes quanto a: sexo, cidade e estado onde nasceu, idade, data 

de nascimento e estado civil.  Contém cinco questões.  É importante ressaltar  que as 

questões  “3.  QUANTOS  ANOS  VOCÊ  TEM ?”  e  “4.  QUAL A SUA DATA DE 

NASCIMENTO ?” têm o objetivo de verificar se o respondente se recorda da sua data 

de nascimento e se ela corresponde ‘a idade atribuída por ele próprio.



2º Bloco: “Sua vida escolar”, expõe informações sobre a escolaridade. Contém 

duas questões.

3º Bloco: “Sua atividade profissional”, revela informações sobre o trabalho e a 

ocupação. Contém duas questões.

4º  Bloco:  “Agora  vamos  falar  sobre  o  lugar  onde  você  mora”,  levanta 

informações sobre o tempo de moradia em Manaus, onde morava antes caso não seja da 

referida cidade e quais são as lembranças desse lugar, por que se mudou, o que menos 

lhe agrada e o que mais lhe agrada em Manaus. Contém seis questões.

5º Bloco. “A sua saúde”, apresenta informações sobre a existência de problemas 

de saúde e os cuidados tomados. Contém duas questões.

6º Bloco:  “A sua família”, coleta informações sobre as pessoas que convivem 

com  o  respondente,  seu  grau  de  parentesco,  idade,  sexo,  estado  civil,  trabalho  e 

escolaridade. Contém uma questão com seis itens.

7º  Bloco:  “Os seus  amigos”,  levanta informações sobre  o  grupo de  amigos, 

quem lhe pede ajuda e que tipo de ajuda e a quem pede ajuda e que tipo de ajuda. 

Contém quatro questões.

8º Bloco: “Agora vamos falar sobre envelhecimento”, expõe informações sobre 

os sinais do envelhecimento, como percebe o seu próprio envelhecimento e como as 

outras pessoas vêem o idoso. Contém três questões.

9º  Bloco:  “As atividades que você desenvolve”,  revela informações sobre as 

atividades  sociais  de  que  participa,  o  que mais  gosta  de fazer,  o  que  menos  gosta. 

Contém três questões.

10º Bloco:  “O seu projeto de vida”, apresenta informações sobre o que mais 

gostou de ter realizado em sua vida, qual é sua preocupação principal hoje em dia, como 

passa o seu dia e como imagina seu futuro. Contém quatro questões.



A construção deste questionário multidimensional, em primeiro lugar aponta a 

vantagem da  quantidade  e  precisão  das  informações  que  podem ser  coletadas  para 

proporcionar um perfil geral e destacar algumas necessidades em uma população, em 

segundo lugar a qualidade do uso do método da entrevista cara a cara, porque permite 

estabelecer uma relação entre o idoso e o entrevistador, essencial para o alcance de um 

bom resultado.

3.4. ESTRATÉGIAS PARA ANÁLISE DE DADOS:

A fim de delinear a amostra foi utilizada a estatística descritiva, a qual mostra-se 

mais  adequada  quando  se  tem  por  objetivo  conhecer  as  características  de  alguma 

população, tais como sua distribuição de acordo com sexo, procedência, idade, nível de 

escolaridade, estado civil, condições de saúde física e mental, etc (GIL, 2002).

Através do instrumento utilizado nesta pesquisa foram coletados dados discretos, 

ordenados em escala nominais, com a adoção de códigos numéricos para cada dado ou 

categoria.

De acordo com Lakatos e Marconi (2003) categoria é uma classe, grupo ou tipo 

de resposta encontrada. As regras básicas para o estabelecimento das categorias são: 

devem ter  um só  princípio  de  classificação;  para  toda  resposta  deve  haver  alguma 

categoria; as respostas devem se enquadrar em uma única categoria.

Para estruturação do instrumento de coleta de dados e validação do sistema de 

codificação  do mesmo,  foram seguidos tais  passos:  busca  de temas que  refletiam a 

discussão teórica sobre o tópico em investigação; exame das respostas do questionário 

para refinamento das categorias codificadas no passo anterior; aplicação do sistema de 

codificação a uma amostra inicial para validação do mesmo.



Após a coleta de dados houve o estabelecimento de um conjunto de categorias 

para as questões abertas. O primeiro passo foi a leitura prévia de todos os questionários 

e a classificação das respostas de acordo com o tema básico que elas representam e com 

a indicação de um número (código) para cada uma delas.

Com  a  eleição  das  categorias  e  codificação  das  respostas  foi  procedida  à 

montagem de distribuições de freqüência para cada grupo de dados a serem analisados, 

bem como a utilização de medidas de tendência central. 

Para  sumarizar  e  apresentar  esses  dados  foram utilizadas  tabelas  descritivas, 

onde foram quantificadas as freqüências absoluta (f) e relativa (f) de algumas respostas 

apresentadas pelos participantes.

3.5. CUIDADOS ÉTICOS

A presente  pesquisa  envolveu  seres  humanos  e  por  isso  poderia  representar 

danos e riscos imediatos ou posteriores aos sujeitos pesquisados, como cita a Resolução 

196/ 96 CNS-MS. Estando os pesquisadores cientes disso, comprometeram-se em agir 

segundo as  exigências  éticas  concernentes  a  coleta,  análise  e  publicação  dos  dados 

alcançados.  Caso  a  pesquisa  resulte  em  algum  dano  ao  pesquisado  envolvido,  o 

pesquisador  garantirá  ao  mesmo  a  assistência  necessária,  segundo  o  Art.  4°  da 

Resolução n°016/2000 CFP.

Não houve coerção quanto à participação nesta pesquisa. Todos os envolvidos 

participaram por optarem livremente em participar. Houve a necessidade do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Apesar de a pesquisa não possuir caráter 

lucrativo e não apresentar benefícios diretos aos pesquisados, os resultados finais podem 

contribuir para a construção de conhecimentos sobre a qualidade de vida dos idosos 



participantes do estudo e podem subsidiar as políticas públicas desenvolvidas no bairro 

ou em outras localidades com características semelhantes.



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme a Tabela 1 a amostra esta composta predominantemente de mulheres 

(26), casados/as (12) e viúvos/as (12),  com ensino fundamental (18), com idade média 

de 77 anos. Quanto ao local de nascimento, a grande maioria dos respondentes é oriunda 

do interior do estado do Amazonas (17).

Seguindo  uma  visão  que  possibilita  uma  melhor  compreensão  quanto  as 

nomenclaturas atuais para classificar o grau de escolaridade, foi adotada a nomenclatura 

enunciada pelos respondentes, onde o ensino fundamental corresponde da 1ª à 9ª série, e 

o ensino médio indica o 1º ao 3º ano e superior ou 3º grau, onde compreende pessoa que 

possuem alguma graduação universitária.

A grande maioria dos respondentes não encontra-se trabalhando atualmente (28), 

sendo que 16 (respondentes) trabalharam na área de prestação de serviços de pessoais 

( serviços domésticos, de segurança e limpeza), 07 nunca trabalharam fora de casa e 05 

dos  respondentes  trabalharam na  área  de  educação.  Dos  que  não  estão  trabalhando 

atualmente  somente  07  respondentes  declararam estarem aposentados.  Entre  os  que 

estão trabalhando atualmente em ocupações profissionais, 01 trabalha na área da saúde 

e 01 trabalha na área de serviços pessoais.

No universo da pesquisa estabelecida em 30 sujeitos entrevistados, observa-se 

que a grande maioria desta população é composta por mulheres (26),  indicando um 

numero que já é relatado em outras pesquisas, as quais enfatizam a maior quantidade de 

mulheres idosas em comparação aos homens idosos, e o que destaca Lima e Bueno ao 

enfatizarem que “Em 2000, para cada 100 mulheres idosas havia 81 homens idosos. Em 

2050, essa relação será de 100 idosas para 76 idosos do sexo masculino” (2009, p. 274). 



TABELA 1 – distribuição dos respondentes segundo as variáveis demográficas 
(N=30)

                                   Variável                                    N          média    

Sexo                                     1. feminino                                  26

                                             2. masculino                                04

                                             1. casado                                     12

Estado civil                          2. separado                                  03

                                             3. solteiro                                    03

                                             4. viúvo                                       12

                                             1. não-alfabetizado                     01

Escolaridade                        2. ensino fundamental                18

                                             3. ensino médio                           04

                                             4. superior                                   07

                                            60 a 69 anos                               12

Faixa etária                     70 a 79 anos                                16       77,4

                                 80 anos ou mais                          02

                                              0. não trabalha                           28

Atividade profissional                

                                              1. trabalha                                   02

                                             1. manaus - Amazonas                07

Naturalidade                        2. interior do Amazonas               17

                                             3. outros estados                          06

Esse número também encontra respaldo nos indicadores do IBGE, o qual em 

uma pesquisa onde analisou as condições de vida da população brasileira destacou que 

“a  diferença  existente  no  grupo  de  70  anos  ou  mais  de  idade  nas  Regiões  Norte, 



Nordeste  e  Sudeste,  onde  a razão  é inferior  a  50 homens para cada  100 mulheres” 

(2008, p.167). Mostrando que esse achado reflete uma tendência. 

O  nível  de  escolaridade  dos  respondentes  encontra-se  localizada  no  ensino 

fundamental (18), sendo também é um achado relevante no que se refere a correlações 

com a teoria do desenvolvimento no curso de vida de Paul Baltes, pois a mesma enfatiza 

que as influências socioeconômicas como educação e renda, tem forte relação com o 

envelhecimento bem sucedido (BATISTONI, 2009).

A  idade  das  respondentes  é  um  indicador  que  aponta  para  uma  fase  do 

desenvolvimento  humano  onde  aparecem  gradativamente  um  número  relativamente 

maior de complicações físicas, as quais trazem algum tipo de limitação e consequente 

dependência dos familiares. A teoria do desenvolvimento no curso de vida enfatiza que 

a  graduação  por  idade  é  uma  das  dimensões  que  afetam  o  desenvolvimento  de 

atividades e papéis sociais das pessoas mais velhas (ROLIM, 2005).

4.1. VARIÁVEIS RELACIONADAS ÀS TAREFAS EVOLUTIVAS

4.1.1. Envelhecimento

Os sinais do envelhecimento que predominaram nas respostas dos entrevistados 

foram as Mudanças na aparência física (23), seguido das Enfermidades (20) conforme 

mostra Tabela 2.  Os sinais psicossociais como sabedoria e serenidade tiveram baixa 

frequência assim como considerações acerca da Velhice como estado de espírito.  A 

maioria dos participantes considera que está envelhecendo e que as pessoas de Manaus 

possuem uma visão  predominantemente  negativa  da  velhice.  É  válido  ressaltar  que 

dentre  os  respondentes  que  confirmam essa  visão  negativa,  parte  significativa  deles 

enfatiza em seu discurso a questão da dificuldade na mobilidade urbana, principalmente 

no que diz respeito aos transportes coletivos da cidade de Manaus, relatando descaso e 

desrespeito com os idosos, representado no relato a seguir:  “Olha não vou dizer toda  

população de Manaus. Mas a grande parte descrimina o idoso. Vê o idoso assim como  

uma pessoa que deveria ficar só em casa e não se dirigir pros lugares. Por exemplo:  

quando você vai pegar um ônibus tem motorista que te aceita muito bem, para o ônibus  

direitinho  pra  você  descer.  Mas  a  maioria  não  esperar  o  idoso  sair  e  entrar  e  se  

acomodar direito, vão arrancando. Não respeitam o idoso assim... Até pra atravessar a 



rua você quer atravessar e o transito, os carros não esperam você atravessar, quase  

batem você na rua e os idosos padecem.”

Os  respondentes  que  possuem  uma  visão  ambígua,  isto  é,  que  consideram 

aspectos positivos e negativos, enfatizam a questão das leis que garantem os direitos 

previstos  no  estatuto  bem  como  os  programas  sociais  com  projetos  que  abrangem 

convivência, lazer e práticas desportivas dos e para idosos.

TABELA 2  –  Distribuição  dos  respondentes  segundo  as  variáveis  relativas  a 
envelhecimento

Variáveis Frequência

1.Mudanças na aparência física 23

2.Enfermidades 20

Sinais do Envelhecimento 3. Sinais psicossociais negativos 07

4.Sinais psicossociais positivos 02

5. Velhice é estado de espírito 03

TOTAL 55

Variáveis Frequência

1.Sim 27

Autopercepção dos sinais do envelhe-
cimento

2.Não 03

TOTAL 30

Variáveis Frequência

1. Visão Positiva 07

Percepção de como as pessoas
de Manaus vêem os idosos

2. Visão Negativa 13

3. Visão Ambígua 10

TOTAL 30

Uma  pequena  mostra  dos  sinais  do  envelhecimento  enunciados  pelos 

respondentes  e  classificados  na  Tabela  2  serão  apresentados  a  seguir  a  título  de 

ilustração: (1) Mudança na fisionomia, cabelos brancos, rugas; (2) Problemas de saúde, 

doenças,  reumatismo,  fraqueza  nas  pernas,  cansaço,  esquecimento;   (3)  Sabedoria  , 



paciência e  serenidade;  (4)  Solidão e isolamento,  impaciência e  indisposição;  (5)  O 

envelhecimento tá na cabeça de cada um, envelhece a cabeça mas o coração é jovem.

Os  dados  apresentados  destacam  como  principal  sinal  do  envelhecimento 

percebido pelos respondentes como as mudanças na aparência física para vinte e três 

(23), sendo um dado bastante  interessante pois aborda a percepção dos idosos quanto a 

seus semelhantes, quanto a isso, as pesquisas enfatizam que “com a chegada da velhice, 

as  alterações  anatômicas  são  principalmente  as  mais  visíveis  e  manifestam-se  em 

primeiro lugar” (NETTO, 2004, p.78). Essa comprovação pode ser relacionada com a 

própria autoimagem que os idosos tem sobre os sinais do seu envelhecimento, o que é 

evidenciado  nos  achados,  pois  vinte  e  sete  (27)  declaram  perceber  os  sinais  do 

envelhecimento em si próprios.

As enfermidades são sinais próprios do envelhecer para  vinte  (20)  dos 

respondentes, entretanto ao fazermos uma análise sobre esse dado, entende-se que tanto 

na  velhice  como  em  qualquer  outra  faixa  etária  há  pessoas  com  algum  tipo  de 

enfermidades,  não  sendo  privilégio  de  uma  ou  outra  etapa  do  desenvolvimento 

(NETTO, 2004).  Esta visão parte de toda uma construção social,  onde predomina o 

negativismo quanto ao processo do envelhecimento (JARDIM ET AL, 2006).

Os  aspectos  psicossociais  negativos  foram  relatados  por  sete  (07)  dos 

respondentes, esse achado pode ser relacionado com o meio social onde essas pessoas se 

desenvolveram, uma vez que “em nossa sociedade a imagem negativa da velhice está 

associada a um declínio de vitalidade” (BARROS, 2006, p.1). Consequentemente, com 

esse declínio o idoso perde sua posição de autonomia e passa a ser visto como um peso 

social, neste sentido “do ponto de vista sócio-cultural,  o envelhecimento reflete uma 

inter-relação de fatores individuais, sociais e econômicos, fruto da educação, trabalho, 



experiência de vida e cultura” (MOTTA, 2005, p.1). Fatores estes que pressupõem uma 

visão mais ou menos positiva, dependendo do meio onde a pessoa esta inserida.

No quesito referente a como as pessoas de manaus veem os idosos, treze (13) 

respondentes disseram perceber uma visão negativa da velhice por parte das pessoas, 

isso é corroborado com o que afirma Jardim ao enfatizar que “no imaginário social, o 

envelhecer está associado com o fim de uma etapa; é sinônimo de sofrimento, solidão, 

doença e morte. Dificilmente neste imaginário se vê algum prazer de viver essa fase da 

vida” (2006,  p.1).  Dessa forma,  vivenciar  o  envelhecimento  em uma sociedade que 

possui representações tão negativas da velhice torna-se para eles um desafio.

Outro aspecto foi a visão ambígua para dez (10) respondentes, a qual é percebida 

no discurso deles composta por  conteúdos positivos e negativos, esse achado reflete o 

processo de construção da velhice no meio social, neste sentido compreende-se que “as 

concepções de velhice  nada  mais  são  do que  resultado  de  uma construção  social  e 

temporal  feita no seio de uma sociedade com valores e princípios próprios,  que são 

atravessados  por  questões  multifacetadas,  multidirecionadas  e  contraditórias” 

(SCHINEIDER; IRIGARAY, 2008, p.587).

Para sete (07) dos respondentes existe a predominância de uma visão positiva do 

envelhecimento,  onde  aparece  a  sabedoria,  amadurecimento,  paciência  como 

acréscimos,  neste  sentido  eles  saem daquela  visão  negativa  e  passam a  perceber-se 

enquanto pessoas em um processo de constante construção, dessa forma entende-se que 

“a positivação da identidade do idoso significa reconhecer o que há de importante nessa 

etapa de vida para desfrutá-la da melhor maneira” (JARDIM, 2006, p.1).



4.1.2. Projeto de vida

A tabela 3 mostra que, em relação ao projeto de vida a maioria dos respondentes 

informou  que  a  realização  de  vida  mais  importante  foi  a  famliar  (17),  a  principal 

preocupação do momento é com a segurança, dependência e morte (10), que no seu dia 

a dia vivem cuidando da família e da casa (20) e o futuro pertence a Deus (13).

Para melhor compreensão da classificação das respostas apresentadas na Tabela 

3 serão citados a seguir alguns comentários dos respondentes:

A – Em relação ao que mais gostou de ter realizado em sua vida: (1) ‘gostava de 

trabalhar’,(2) ‘Foi ter tido minhas filhas’, ‘Realizar a casa do filho’,(3) ‘foi a religião 

né’,(4)e(5) ‘feito a minha faculdade’, ‘beneficio da 3ª idade’ ‘de me casar’, ‘Foi meu 

estudo’.

B  –  Em  relação  à  principal  preocupação  do  momento:  (1)  ‘Ele  (filho)  tá 

desempregado’, ‘Os filhos’, ‘ a educação do meu neto’ (2) ‘É a pressão’, ‘De adoecer’, 

‘Com  as  doença’,  ‘é  ficar  inútil’(3),(4)  ‘acho  isso  revoltante’,  ‘é  eu  morrer’, 

‘marginalidade’(5) e (6) ‘falta de emprego para os jovens’.

C – Em relação a como vive o seu dia: (1) ‘Trabalhando, (2),(3) ‘Ah muito bem’,

(4) ‘eu vou pras orquídeas’,(5) ‘eu vou buscar minha netinha na escola’, ‘vou cuidar da 

casa’, ‘Vou pra academia’, ‘passo a dia na casa’ (6) ‘me arrumo’, ‘tomo meu banho’ 

‘fazendo as minhas coisas’ e (7) ‘Assistindo TV’, ‘Cantando’, ‘fico bordando’.

D – Em relação a  como imagina o seu futuro:  (1)  ‘não que dá trabalho pros 

outro’, ‘agente vai morrer’, ‘será que eu ainda tô viva?’, ‘medo de ficar dependente’(2) 

‘não vou mais trabalhar’, ‘Aposentada’ (3) ‘só mesmo deus’, ‘só Deus que sabe’ (4) 

‘ainda não parei pra imaginar’ (5) ‘O meu futuro é esse aqui’ e (6) ‘não imagino nada’, 

‘Não espero mais nada’, ficar do mesmo jeito e (7) ‘estar sempre viajando’. 



Tabela  3  –  Distribuição  Dos  respondentes  segundo  as  variáveis  relativas  ao  s 
projetos de vida

 Variáveis Frequência

Que mais gostou de ter 
realizado em sua vida

0. Nenhuma 1

1. Profissional 8

2. Familiar 17

3. Espiritual 1

4. Material 2

5. Pessoal 12

TOTAL 40

 Variáveis Frequência

 
Qual a sua preocupação 
principal hoje em dia?

0. Nenhuma 5

1. Família 12

2. Bem-estar 9

3. Espiritual 1

4. Segurança, dependência e morte 6

5. Situação financeira 1

6. Futuro dos jovens 7

TOTAL 41

 Variáveis Frequência

 
Como você vive o seu dia?
 
 

1. Trabalhando 1

2. Esperando o dia passar 1

3. Bem 2

4. Participando de atividades sociais 12

5. Cuidando da família e da casa 20

6.Executando atividades pessoais 10

7. Executando atividades culturais e 
manuais 7

8. Indo ao médico 2

TOTAL 55

 Variáveis Frequência

 1. Ansiedade em relação a doenças, 5



 
Como você imagina seu 
futuro?
 
 
 
 
 

dependênca, existência e morte.

2. Esperam estar satisfeitos em relação a 
vida pessoal, familiar, financeira e saúde. 11

3. O futuro está nas mãos de Deus 13

4. Não pararam para imaginar 1

5. Vivenciam o agora 2

6. Não imaginam mais perspectiva de 
futuro 2

7. Viajando 2

TOTAL 36

Os resultados apresentados na grande parte das questões apontam para a família 

como  o  eixo  central  no  projeto  vida  dos  respondentes,  tanto  como  em  termos  de 

realização  pessoal,  como  preocupação  atual  e  como  passam  o  dia,  bem  como  as 

esperanças do futuro, nele a família também aparece como uma das questões principais, 

partindo destes achados, correlaciona-se com o dado relacionado com o gênero, o qual 

trás a mulher como a grande maioria dos respondentes, quanto a isso, compreende-se 

que:

a imagem da mulher como zeladora do lar, esposa e mãe, devotada à 
família, fazendo-a assumir os serviços domésticos de manutenção da 
vida,  como alimentar  e  socializar  os  filhos,  de modo paciente,  ou, 
mesmo,  produzindo  sentimento  de  culpa  quando  não  é  possível 
realizar tais tarefas tidas como naturalmente próprias de sua condição 
de mulher. (MAGALHÃES, SOBRINHO, 2006, p. 239).

A influencia  do  gênero  e  as  expectativas  sociais  para  o  desenvolvimento  de 

atividades evolutivas é uma das dimensões que em uma perspectiva do desenvolvimento 

no curso de vida pode trazer para essas idosas algum nível de vulnerabilidade social, 

uma vez  que não propicia a  essas  idosas  o  desenvolvimento de atividades  que lhes 

permitam se autoafirmar, ter projetos pessoais, para além da família.

Compreende-se que existe um papel socialmente construído na relação dessas 

idosas com suas família, a de cuidadoras, entretanto destaca-se que esse papel afeta a 



sua posição no interior da família, uma vez que progressivamente “as pessoas idosas 

tornam-se  cada  vez  mais  dependentes  e  uma  reversão  de  papéis  estabelece-se” 

(MENDES ET AL, 2005, p.425). Isso pode a longo prazo, trazer maiores complicações 

a essas idosas.

Embora pesquisas enfatizem que “a velhice não impede as pessoas de fazerem 

planos  e  realizarem  tarefas”  (BARROS,  2006,  p.111),  a  grande  maioria  dos 

respondentes  afirmam não  terem expectativas  claras  quanto  a  suas  vidas  no  futuro 

próximo, neste ponto surge a religião (13) como forma de dar suporte aos possíveis 

medos  e  incertezas  quanto  a  este  futuro,  neste  sentido,  Freitas  enfatiza  que  “O ser 

humano procura na religião uma busca por sentido, principalmente aquele sentido que 

lhe sustente  nas  mais  sofridas  experiências” (2010,  p.  50).  Essa  questão  surge  com 

maior prevalência na velhice como uma forma de compreender suas limitações e sua 

própria finitude.

Uma outra parcela da amostra (11) afirmam que esperam estar satisfeitos em 

relação  a  vida  pessoal  familiar,  financeira,  evidenciando  que  enquanto  sujeitos  em 

continuo desenvolvimento, “os idosos podem se sentir felizes, realizados e atuantes em 

seu meio social” (LUZ, AMATUZZI, 2008 p.1).

4.2. VARIÁVEIS RELACIONADAS AOS PAPÉIS SOCIAIS

4.2.1. Procedência

A tabela  4  mostra  que  em relação  a  procedência,  mais  da  metade  (17)  dos 

respondentes moravam em municípios do interior do Amazonas quando da transferência 

para Manaus e a lembrança mais frequente da cidade onde moravam são da família (9) e 

o modo de vida (9).

Tabela  4  –  Distribuição  dos  respondentes  segundo  as  variáveis  relativas  à 

procedência



 Variáveis Frequência

Onde morava antes de vir para 
Manaus

0. Interior do Amazonas 17
1. Pará 3
2. Acre 1
3. Alagoas 1
4. Maranhão 1
TOTAL 23

 Variáveis Frequência

Lembranças  da  cidade  que  morava
 

0. Nenhuma 3
1. Da família 9
2. Do modo de vida 9
3. Da infância 6
4. Do trabalho 3
5. Das características da cidade 2
6. Das atividades sociais 6
7. De todas 1
TOTAL 39

Mais da metade das pessoas que responderam ao questionário, em um total de 

vinte e três (23), declararam não ter nascido na cidade de manaus, quanto a esse achado 

faz-se necessário correlacionar com os estudos da psicologia ambiental, no que se refere 

ao  espaço  ocupado  por  uma  pessoa  e  suas  relações  com  a  identidade,  papeis  e 

representações de si mesma, neste sentido Gutierrez et al enfatiza que “as pessoas se 

identificam ou não com os lugares em que vivem estabelecendo com este uma sensação 

de  enraizamento  ou  recusa”(  2007,  p.1).  Pode-se  fazer  uma  reflexão  quanto  ao 

sentimento de pertencimento àquele lugar de origem e as repercussões de sua saída para 

outro contexto.

As lembranças do local de nascimento destacam-se em dois eixos principais, a 

família, o modo de vida, infância e atividades sociais, neste sentido usar-se-á um dos 

discursos para representar essa realidade: “nosso pai  era muito, não deixava a gente 

ficar passeando, não deixava a gente se divertir, a gente tinha medo dos boto (risos) 

tinha medo de sair assim por que tinha muito bicho também né, jacaré, cobra, mas no 

demais era legal, nós eramos muito irmãos, nos dávamos muito bem, brincava muito um 

com outro, as meninas brincavam de boneca e eles brincavam com a gente, nós eramo 5 

mulheres e homem eram 3. A gente foi criando com exemplo do pai e de mãe” (relato de 

I.23).



4.2.2 Moradia atual

 De acordo com a tabela 5, a maioria dos respondentes veio para manaus 

para ficar junto a família (09). Quanto ao que mais agrada os respondentes no que se 

refere ao local de moradia onde residem atualmente, destaca-se o modo de vida (09), 

como sendo a questão que mais é frequente nos discursos coletados, e o que menos 

agrada na concepção dos respondentes é a violência ou falta de segurança (11), sendo 

um número bastante significativo pois representa mais de 50% dos que responderam 

essa questão.

No quesito  referente aos  motivos da mudança de seu contexto para  Manaus, 

percebe-se  no discurso dos respondentes um sentido de necessidade de sair daquela 

realidade para outra para ficar com a família ou em busca melhores de estudos, os quais 

alteraram significativamente o curso de vida dos respondentes, dessa forma entende-se 

que:

os  eventos  não  normativos  de  vida,  aqueles  que  aparecem  na 
contramão da natureza. São marcantes, inesperados e exigem esforço 
no sentido de superação. Alguns desses eventos podem ser positivos, 
como ganhar em um jogo ou receber uma herança. Outros podem ser 
trágicos, individuais ou coletivos, como a perda de um filho e/ou de 
entes queridos, a perda de emprego, o diagnóstico de doença grave. 
(FREITAS, 2010, p.55).

Tabela 5. - distribuição dos respondentes segundo as variáveis relativas à moradia 

atual



 Variáveis Frequência

Motivos da mudança

1. para ficar com a família 09

2. em busca de um futuro melhor 05

3. por necessidade (enchente, pobreza) 03

4. em busca de estudos  08

TOTAL        25

Variáveis Frequência

O que mais agrada em Manaus

1. a família e os filhos 05

2. tudo 07

3. modo de vida     09

4.as pessoas 01

5. nada 01

6.transporte,emprego, 
facilidades, serviços de saúde

05

TOTAL 28

Variáveis Frequência

O  que  menos  agrada  em 
Manaus

1. nada 03

2. a violência, falta de segurança 11

3. falta de infraestrutura básica 01

4. o clima da cidade 04

5. O descaso dos governantes 02

6. tudo 01

7. o modo de vida 04

TOTAL 26

Pode-se constatar que essa saída de seus locais de origem como um evento não 

normativo  de  historia  de  vida  dessas  pessoas,  o  qual  é  abordado  na  teoria  do 

desenvolvimento  no  curso  de  vida  como uma variável  que  trás  para  a  pessoa  que 

vivencia  essas  mudanças  em  seu  curso  de  vida  a  possibilidade  de  terem  melhores 

condições de vida e consequentemente de um desenvolvimento de tarefas evolutivas e 



papéis sociais representativos entretanto mostram que “sair de seu município, percorrer 

distâncias, curtas ou longas, na busca de uma melhoria de vida, nem sempre conseguida, 

tornou-se uma sina para milhões de brasileiros”(BRITO, CARVALHO, 2006, p.1).

Outra questão esta relacionada a saída de seus ambientes e suas vindas para a 

Manaus,  de maneira que  pode-se  pontuar  o  quanto esse novo ambiente de moradia 

propicia para essas pessoas o desenvolvimento de suas possibilidades, ainda mais para 

pessoas que estão vivenciando a velhice, desta forma compreende-se que “ambientes 

físicos  adequados  à  idade  podem representar  a  diferença  entre  a  independência  e  a 

dependência para todos os indivíduos, mas especialmente para aqueles em processo de 

envelhecimento” (GONTIJO, 2005, p. 1). 

Quanto ao que mais agrada aos respondentes na cidade de  Manaus, para nove 

(09)  afirmam ser  o  modo,  sente  (07)  dizem que  gostam de  tudo,  para  (05)  são  as 

oportunidades,  transporte,  emprego  e  cinco  (05)  dizem ser  os  familiares,  tirando  as 

questões  familiares,  todas  as  outras  falas  situam-se  em  um  ambiente  com  mais 

possibilidades de se desenvolve e melhorar sua condição social e econômica, nesta saída 

de  seus  ambientes  de  origem,  encontra-se  em  jogo  a  própria sobrevivência  dessas 

famílias (GONÇALVES, 2001).

Percebe-se que a grande parte dos respondentes veio de áreas rurais em busca de 

uma melhor condição de vida acabaram encontrando muitas mazelas  decorrentes  da 

próprio êxodo rural para as áreas urbanas, que é a violência, presente no discurso de 

onze (11) dos respondentes como a violência ou falta de segurança,  nisto é possível 

pontuar que “Os grandes deslocamentos humanos, via de regra, precedem ou seguem 

mudanças  profundas,  seja  do  ponto  de  vista  econômico  e  político,  seja  em termos 

sociais e culturais” (GONÇALVES, 2001, p. 1). 

4.2.3 Saúde

Quanto aos problemas de saúde percebeu-se que a grande maioria (23) relataram 

estar  com  algum  tipo  de  adoecimento,  sendo  apenas  (07),  os  que  destacaram  não 

apresentar nenhum nível de adoecimento, isso mostra que de fato essa faixa etária é 

acompanhada de algumas complicações.



Tabela  6.  -  Distribuição  dos  respondentes  segundo  as  variáveis  relacionadas  à 

saúde

Variáveis Frequência

PROBLEMAS DE SAÚDE

0. Nenhum 07

1. Doença no sangue 05

2. Doença do aparelho circulatório 13

3. Doenças do sistema osteomuscular 08

4. problemas odontológicos 01

5. Doenças do aparelho digestivo 04

6.  Doenças  do  sistema  nervoso  e 
órgãos dos sentidos

06

7. Doenças do aparelho respiratório 01

8. Transtornos mentais 01

9. neoplasias (câncer) 04

TOTAL 50

Variáveis Frequência

COMO VOCÊ CUIDA DO SEU 
PROBLEMA DE SAÚDE

1. esta tratando o problema de saúde 21

2.  Faz  exercícios  físicos   ou 
fisioterápicos

02

3. Não tem problemas de saúde 07

TOTAL 30

Nos dados coletados, evidenciam que vinte e sete (27) afirmam ter algum nível 

de comprometimento de saúde, nisto corrobora-se com as pontuações de Silva e Santos 

que destacam que “o adoecimento são constantes  na vida daqueles que enfrentam o 

envelhecimento,  sendo  necessário  promover  a  saúde  e  estimular  comportamentos 

visando  à  manutenção  da  autonomia  e  ao  envelhecimento  bem-sucedido”  (2010,  p. 

746).



Um destaque  é  que  todos  os  respondentes  que  afirmaram ter  algum tipo  de 

adoecimento,  estão  tratando de seu problemas  de  saúde,  nisto  pode-se destacar  que 

apesar  das  limitações  decorrentes  de  algum  nível  de  adoecimento  nesta  fase  do 

desenvolvimento, compreende-se que “o bem-estar na velhice [...] seria o resultado do 

equilíbrio  entre  as  várias  dimensões  da  capacidade  funcional  do  idoso,  sem 

necessariamente significar  ausência de problemas em todas  as  dimensões  (RAMOS, 

2003 p.794). 

Essa afirmação  encontra  respaldo na teoria  do desenvolvimento  no curso  de 

vida, pois a mesma enfatiza que a envelhecimento saudável envolve ganhos e perdas, 

que  “de  acordo  com  este  modelo,  as  pessoas  possuem  potenciais  para  a  mudança 

(plasticidade)  e  para  a  manutenção  e  recuperação  da  adaptação  perante  eventos 

limitadores” (SCHINEIDER, IRIGARAY, 2007, p.1).

4.3. ARRANJOS DE MORADIA

Em relação as pessoas com quem os respondentes moram, a maior parte mora 

com  os  filhos  (08)  ou  filhos  e  netos  (08),  seguidos  pelos  que  moram  com  outros 

familiares (04), filhos e cônjuge (02), filhos, netos, genro ou nora (02), filhos netos e 

cônjuge (02), sozinho (01), filhos, netos, bisnetos, cônjuge, genro ou nora (01), netos e 

bisnetos (01) e com o cônjuge (01). o número médio de pessoas por família é de 3,5.

Percebe-se que a maioria dos respondentes mora junto com a família biológica, 

aqui representada na maioria pelos filhos, netos, cônjuge e outros familiares sendo a 

família nuclear ainda prevalente nas configurações familiares referidas (IBGE, 2010).

4.4.ATIVIDADES

A maioria dos respondentes (18) participa de atividades de lazer. Arrumar a casa, 

lavar e passar roupa, cozinhar (11) e atividades de lazer  são as atividades que a maioria 



dos respondentes gosta de fazer. Arrumar a casa, lavar e passar roupa, cozinhar são as 

atividades que a grande maioria não gostam de fazer (16).

Tabela  7.  -  Distribuição  dos  respondentes  segundo  as  variáveis  relativas  às 

atividades

Variáveis Frequência

QUAIS  AS  ATIVIDADES  SOCIAIS 
QUE VOCÊ PARTICIPA? 

0. Nenhuma 09

1. Atividades de Lazer 18

  
2. Atividades religiosas 

14  

3. eventos familiares 08

TOTAL 49

Variáveis Frequência

O  QUE  VOCÊ  MAIS  GOSTA  DE 
FAZER?

1. Atividades de Lazer 11

 2. Arrumar a casa, lavar roupa, 
cozinhar.                           

11

3.  cuidar da família, netos 04

  
4. ler livros, revistas, jornais 

01

  
5. comprar o pão 01

  
6. trabalhar 04

 7. ajudar as pessoas 01

 8. assistir TV 02

 9. dormir 01

 10. ir a igreja 01

TOTAL 37

Variáveis Frequência

O  QUE  VOCÊ  MENOS  GOSTA DE 
1. arrumar a casa, lavar e passar 
roupa, cozinhar

16



FAZER?

 2. dormir muito 01

 3. ficar em casa 03

4. acordar cedo 02

 5. sair na chuva 01

 6. sair de casa 04

7. sou conformado com tudo 01

8. trabalhar 01

9. fazer esforço físico 02

TOTAL 31

De forma que as categorias possam ser melhor compreendidas, entende-se que 

atividades  de  lazer  como ir  ao  centro  de  convivência  dos  idosos,  sair  para  dançar, 

passear em parques, shoppings, banhos, cinema, teatro, etc. Atividades religiosas são ir 

a igreja ou fazer parte de trabalhos organizados por instituições religiosas, tais como 

visitar os doentes, fazer caridade e participar de grupo de orações. Eventos familiares 

são aqueles onde o idoso sai de sua moradia e participa de festas, jantares, almoços e 

qualquer encontro com suas famílias com o objetivo de fazer trocas afetivas e sociais.

Quanto as atividades sociais que eles participam, dezoito (18) dizem participar 

de atividades de lazer, isso em a nível de desenvolvimento e qualidade de vida na idade 

madura é um indicador positivo uma vez que Medeiros afirmar que “a melhor maneira 

de continuar ativo e feliz ao chegar à terceira idade é continuar, ou iniciar, um programa 

regular de atividades físicas, mentais e sociais, que não permitam ao idoso ficar isolado 

do mundo que o cerca” (2003, p.05). Esses espaços onde o idoso tenha a possibilidade 

de ser socializado além de permitirem a sua interação com outras pessoas e fazer trocas 

afetivas  criam  “uma positivação  da  velhice  que  afaste  a  solidão  e  o  preconceito, 

permitindo um envelhecimento ativo e independente” (JARDIM ET AL, 2006, p.1).

A participação  em  atividades  Religiosas  foi  destacada  por  catorze  (14)  dos 

respondentes, nisto destaca-se que a participação dos idosos em atividades na igreja  é 

um forte elemento de suporte social bem como de alívio aos conflitos internos quanto a 

finitude (FREITAS, 2010).



Nove (09) respondentes não participam de nenhuma atividade social, podendo 

ser um indicador de que essas pessoas estão vivendo de forma não muito satisfatória 

esse período de seu desenvolvimento, compreende-se aqui que “viver mais é importante 

desde que se consiga agregar qualidade aos anos adicionais de vida”(LIMA-COSTA, 

VERAS, 2003,  p.1).  Além disso pode-se também enfatizar  a  vulnerabilidade dessas 

pessoas, devido ao isolamento social que estão sujeitas.

Quanto as questões referentes ao que eles gostam de fazer compreende-se que as 

atividades casa (11), as atividades sociais (11) e os cuidados com a família (04) como 

aquilo  que eles mais  gostam de fazer,  esses  dados encontram respaldo na teoria  do 

desenvolvimento no que se refere as dimensões que envolvem o envelhecimento, quanto 

a isso Freitas enfatiza que “a realidade nos mostra que envelhecer satisfatoriamente não 

depende  só  do  indivíduo,  mas  também  de  vários  outros  fatores  de  ordem  social, 

educacional, econômica, familiar, de saúde, habitacional e profissional, tanto na velhice 

quanto durante toda a vida do indivíduo” (2010, p.23). 

Sendo  a  velhice  um  resultado  de  todo  um  processo  de  desenvolvimento 

historicamente construído, essas questões são relevantes uma vez que “Hábitos de vida, 

condições de moradia, emprego e saúde interferem na qualidade de vida e geram um 

perfil diferenciado de envelhecimento” (SILVA, GUNTHER, 1997, p.1).

4.5. REDE DE SUPORTE

Dos que responderam a pesquisa, a grande maioria afirma que tem amigos (25). 

As pessoas com quem eles mais contam para conversar são de sua família (16),  não 

ajudam outras pessoas (21), em paralelo a isso, são ajudados por outras pessoas (23). 

somente (09) respondentes enfatizaram ajudar outras pessoas,  sendo (05) a família e 

(05) amigos e vizinhos e a ajuda que mais oferecem é financeira e material (07). Os 

respondentes são mais ajudados pela família (17), e o tipo de ajuda que recebem é a 

companhia ou transporte para ir aos lugares (08). Os respondentes que enfatizam não 



possuir  amigos  destacam  a  distância  geográfica  como  fator  determinante  para  não 

conservar as amizades.

Tabela 8. - distribuição dos respondentes segundo as variáveis relativas ao suporte 

social 

Variáveis Frequência

Você  considera  que  tem  amigos  em 
Manaus? 

 1.  sim 25

2.  não 03

3. em dúvida 02

TOTAL 30

Variáveis Frequência

Com  que  pessoas  você  conta  para 
conversar? 

0. ninguém 01

1. família 16

2. amigos e vizinhos 13

3. qualquer pessoa 02

4. Deus 02

TOTAL 34

Variáveis Frequência

Algumas das pessoas que você conhece 
lhe pede ajuda? 

1. não 21

2. sim 09

TOTAL 30

Variáveis Frequência

Quem lhe pede ajuda? 
1.amigos e vizinhos 05

2. família 05



3. pessoas mais pobres 02

TOTAL 12

Variáveis Frequência

Que tipo de ajuda as pessoas lhe pedem?

1. afetiva e espiritual 04

2. financeira e material 07

TOTAL 11

Variáveis Frequência

Quando  você  precisa  pede  ajuda  de 
alguém? 

1. Não 07

2.Sim 23

TOTAL 30

Variáveis Frequência

A  quem você pede ajuda?

1. Família 17

2. Amigos e vizinhos 06

3. Qualquer pessoa 01

4. Profissional de ajuda 01

TOTAL 25

Variáveis Frequência

Que tipo de ajuda?

1. afetiva e espiritual 07

2.financeira e material 07

3.  Companhia  ou  transporte 
para ir aos lugares 

08

4. suporte de saúde 02

TOTAL 24



Os  dados  apresentados  mostram  que  vinte  e  cinco  (25)  dos  respondentes 

afirmam possuir amigos, esse dado é de grande relevância para a pesquisa pois mostra 

que eles estabelecem relações de proximidade afetiva de outras pessoas, quanto a isso, 

Ramos enfatiza que “O suporte social pode exercer um papel essencial promovendo e 

mantendo a saúde física e mental” (2002, p.160).  Consequentemente a possibilidade de 

vivenciar o envelhecimento com mais pontos positivos que negativos, havendo com isso 

uma compensação entre perdas e ganhos.

No quesito referente as pessoas que eles contam para conversar, dezesseis (16) 

dos respondentes destacam as pessoas que fazem parte do núcleo familiar, bem como 

em todas as outras questões a família surge como a maior frequência entre os achados, 

indicando  o  que  outras  pesquisas  afirma  que  “Em  todo  o  mundo,  as  famílias 

providenciam a maior parte do auxílio para idosos que precisam de ajuda” (GONTIJO, 

2005, p.1).

Outra questão interessante na pesquisa é a ajuda que recebem ser bem maior do 

que a ajuda que oferecem, neste sentido percebe-se que “a ajuda recebida e a ajuda dada 

contribuem para um senso de controle pessoal, e isso tem uma influência positiva no 

bem-estar  psicológico”  (RAMOS,  2002,  p.  161).  havendo essa discrepância  em sua 

relação  com ajudar  e  ser  ajudado  pode ser  um indicador  de  vulnerabilidade  social, 

quanto a perderem um papel de autonomia e passarem a ser vistos como dependentes.

 Entretanto quando se fala em apoio ou suporte aos idosos, “estima-se que no 

Brasil 10% das pessoas acima de 65 anos precisam de ajuda em atividades básicas de 

autocuidado e que cerca de 40% necessitam de auxílio nas atividades instrumentais de 

vida diária” (RABELO; NERI, 2005, p.403). 

Percebe-se  um  forte  nível  de  dependência  dos  respondentes  em  relação  ao 

suporte social, onde a família continua a ser seu principal meio de suporte, nessa relação 

enfatiza-se que o envelhecimento bem-sucedido é o resultado “entre a compensação das 

perdas associadas ao envelhecimento e da otimização das potencialidades individuais 

por meio de ações educativas, médicas, sociais ou arquitetônicas iniciadas por outrem e 

por meio de ações iniciadas pelo próprio indivíduo” (ROSA ET AL, 2009 p.1).





CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação  desta  pesquisa  no  referente  contexto,  bem  como  a  análise  e 

discussão teórica sobre os achados possibilitou aos alunos pesquisadores responderem 

as  indagações  propostas  nos  objetivos  gerais,  os  quais  visavam conhecer  os  papeis 

sociais desempenhados por idosos moradores do conjunto 31 de março – japiim II, bem 

como  nos  objetivos  específicos,  onde  identificou-se  as  tarefas  evolutivas 

desempenhadas pelos respondentes deste estudo e conheceu-se os papéis sociais por 

eles exercidos, de forma que os resultados indicam um perfil diferenciado da velhice do 

que é encontrado a nível teórico, pois percebe-se ainda uma visão do envelhecimento 

em uma dimensão unidirecional, pois aponta para uma forma de envelhecer, onde seus 

papéis  sociais  tem forte  influencia  de  questões  como:  gênero,  escolaridade,  idade  e 

naturalidade.

O percurso da pesquisa foi respeitado de acordo com o cronograma estabelecido 

pelo edital,  a  metodologia  foi  seguida de maneira plena,  havendo a articulação dos 

achados com a teoria, dessa forma as discussões suscitadas pelos achados puderam ser 

satisfatoriamente  correlacionadas  com  os  constructos  referidos  na  teoria  do 

desenvolvimento no curso de vida, aproximação esta que  facilitou a compreensão de 

peculiaridades  desta  população  que  ajudaram  a  configurar  uma  imagem  do 

envelhecimento dos sujeitos moradores do local.

Percebeu-se  a  forte  relação  entre  a  forma  como  as  pessoas  vivenciam  o 

envelhecimento e gênero, pois a grande maioria dos respondentes é do sexo feminino, 

atrelado  a  essa  condição  biológica  foi  possível  articular  com o desenvolvimento  de 

atividades evolutivas das mesmas que situam-se focadas no seu núcleo familiar, isso 

abrangem seus projetos de vida, atividades desenvolvidas, no sentido de que a realidade 

dessas idosas esta relacionada unicamente ao desenvolvimento de atividades enquanto 

cuidadoras, isso também reflete os resquícios históricos dos papeis sociais esperados 

para cada gênero estabelecidos na cultura ocidental, onde para a mulher ainda se tem 

uma visão onde é esperado que a mesma seja a cuidadora da família e ao homem a 

provisão de recursos.



Ainda no que se refere a relação entre gênero e papel social, entende-se que a 

expectativa social é algo bem perceptível no desenvolvimento dos seus papéis sociais, 

porém destaca-se que essas idosas encontra-se em situação de vulnerabilidade social, 

pois suas possibilidades enquanto pessoas em desenvolvimento de acordo com a teoria 

do desenvolvimento no curso de vida, não estão contemplando a realização de outras 

atividades,  bem  como  outros  projetos  que  possam  ir  para  além  de  seus  núcleos 

familiares. 

Nas relações estabelecidas, observou-se que a família é  para essas respondentes 

uma unidade social que funciona como forte regulador de suas atividades evolutivas, 

pois nos discursos de grande maioria é na família que sempre fizeram atividades e por 

conseguinte torna-se o propiciador de um estabelecimento de um papel que lhes diz 

quem são e fazem se sentirem úteis na sociedade, porém paradoxalmente, esse meio 

onde desenvolvem atividades acabam instituindo formas de ser que ao longo da vida 

posiciona essas pessoas em uma situação desfavorável, quanto ao desenvolvimento de 

outras tarefas e papéis sociais.

O  nível  de  escolaridade  das  respondentes  também  foi  importante  para 

compreender que tipo de oportunidades lhes foram oferecidas em seu desenvolvimento 

e quais as novas e possíveis possibilidades de assumirem papéis que lhes permitissem 

viver o envelhecimento com equilíbrio entre as pernas decorrentes da própria velhice 

destacados  por  Baltes,  entretanto  percebe-se  que  a  nível  de  escolaridade,  as 

respondentes em sua grande maioria não chegaram a terminar o ensino fundamental 

mais especificamente na 5 serie do ensino fundamental é onde situa-se a maioria deles, 

isso em termos de desenvolvimento de atividades evolutivas satisfatórias que dessem a 

eles  meios  de  enfrentamento  das  possíveis  perdas  na  velhice  é  um  fator  negativo 

encontrado na pesquisa.

A idade avançada de maior parte dos respondentes pode ser um indicador de 

possíveis limitações advindas do próprio envelhecimento tardio, visto que a idade media 

dos  respondentes  ser  de 77 anos,  porém apesar  desses  complicadores  e  os  próprios 

sujeitos da pesquisa terem afirmado que as enfermidades são sinais do envelhecimento é 

possível  perceber  entre  eles  mecanismos de  enfrentamento  as  perdas  e  dificuldades 

oriundas  desta  fase,  pois  praticamente  todos  os  que  disseram  ter  algum  nível  de 

patologia enfatizaram estar cuidando ou fazendo algum tratamento destas situações, dai 



entende-se a importância do acesso a saúde e a serviços que traga a eles vivenciar essa 

faixa etária com autonomia.

Pode-se falar  na teoria,  quando Baltes  fala da compensação das  perdas,  pois 

chega  um momento  em que o  equilíbrio  entre  os  ganhos  e  perdas  se  tornam mais 

assimétricos,  então  é  necessário  que  essas  pessoas  desfrutem  de  mecanismo,  tanto 

internos de enfrentamento, quanto de apoio social, de forma que elas possam ter maior 

qualidade de vida na velhice.

A participação  dos  respondentes  em  atividades  de  lazer  e  religiosas  foram 

percebidas  como meios  proteção  ao  isolamento,  interação,  trocas  afetivas,  os  quais 

trazem para o idoso a positivação da velhice, onde o mesmo sai do isolamento de suas 

casas, e passa a desenvolver outras atividades que vão para além do núcleo familiar, 

sendo um mecanismo de compensação as perdas físicas e sociais,  os quais podem a 

médio ou longo prazo trazer benefícios a eles.

Quanto aos entraves a realização da  pesquisa,  pode-se destacar  que a maior 

dificuldade  foi  na  aplicação  dos  questionários  aos  respondentes,  por  ser  em  um 

ambiente não institucionalizado houve algum nível de impedimento em um primeiro 

momento, pois alguns idosos não se sentiam a vontade para deixar os pesquisadores 

entrarem em suas residências ou não expressavam interesse em participar na pesquisa, 

porém os  pesquisadores  já  haviam  refletido  sobre  essa  possibilidade  e  ao  final  os 

questionários foram todos respondidos satisfatoriamente atingindo o número proposto.

Uma  vez  que  os  estudos  envolvendo  essa  fase  da  vida  ainda  são  pouco 

contemplados  por  pesquisas,  enfatiza-se  que  os  achados  desta  pesquisa  tem grande 

relevância tanto em um âmbito social quanto acadêmico, de forma que os dados nela 

encontrados podem e vão contribuir para que se tenha uma melhor compreensão dos 

entraves  para que o envelhecimento possa ser  vivido com maior  equilíbrio  entre os 

ganhos e pernas que naturalmente virão com o decorrer dos anos.

Quanto  a  possíveis   propostas  de  novas  investigações  sobre  essa  fase  do 

desenvolvimento humano em outros estudos, percebe-se a abertura que essa pesquisa 

propiciou  para  novas  indagações  sobre  esta  população,  entre  as  quais,  torna-se 

importante  observar  a  dimensão  subjetiva  de  quem  envelhece,  de  forma  que  as 

pesquisas futuras possam focar nesta forma de abordagem, que propicia vislumbrar toda 

a dimensão subjetiva que o esse indivíduo se constrói no mundo (LIMA; COELHO, 

2011).



Sugere-se que outras  pesquisas  procurem investigar  a  relação  entre gênero  e 

envelhecimento, de forma que surgiram novos questionamentos no sentido de como  o 

homem vivencia o envelhecimento e como a mulher vive o envelhecimento, parti-se do 

pressuposto  de que a sociedade estabelece modos de ser de acordo com o gênero, neste 

sentido, o quanto isso reflete no desenvolvimento em idades maduras.

Propõem-se focar também na relação entre a velhice tardia e a velhice jovem e 

quais as  possíveis implicações  entre as  oportunidades oferecidas na trajetória dessas 

pessoas tem impacto no seus desenvolvimentos nesta fase da vida, questiona-se se há 

realmente  um  decréscimo  tão  acentuado,  bem  como  a  relação  entre  a  idade  e  as 

oportunidades ofertadas a eles em seu curso de vida.

Outra questão se refere a área da saúde coletiva e as politicas publicas voltadas 

para as pessoas  que estão vivenciando esse período de vida,  no sentido de oferecer 

oportunidades para esses idosos de desenvolver habilidades sociais que extrapolem a 

simples visão assistencialista que apenas procura trabalhar com os idosos em grupos 

isolados, não havendo trocas com outras faixas etárias as quais são fundamentais na 

própria geratividade proposta por Erickson. 

O fomento de projetos que propiciem benefícios as pessoas em idade madura, 

tais como o acesso ao ensino, a capacitação em oficinas e a recolocação no mercado de 

trabalho são uma das alternativas que trarão benefícios a essa população, visto que o 

nível  de  escolaridade  e  ocupação  profissional  afetam  demais  as  pessoas  que 

envelhecem, neste sentido, enquanto politicas publicas percebe-se o nível de urgência 

na elaboração de novas perspectivas e oportunidades para a população de um país que 

esta envelhecendo aceleradamente. 

Espera-se  por  parte  dos  governantes  e  a  sociedade  um posicionamento  neste 

sentido, pois é interessante pensar quais serão as ferramentas a serem ofertadas a esses 

idosos como meio de enfrentamento, compensação e otimização de suas potencialidades 

e possibilidades, para que ele possa ter suas demandas atendidas satisfatoriamente em 

um desenvolvimento na idade madura.

Essa  pesquisa  não  teve  a  pretensão  de  abarcar  todas  as  nuances  do 

envelhecimento humano,  mais  trazer  para  o  âmbito acadêmico  umas das  dimensões 

desta vivencia, a mesma pode ser revista e questionada, bem como outras formas de 

vivenciar essa fase da vida podem ser melhor compreendidas em outros estudos que 

ajudaram a configurarmos a imagem do idoso brasileiro, mais principalmente quem é o 



idoso  de  nosso  contexto  amazônico,  de  nossa  realidade  tão  peculiar,  se  há  ou  não 

semelhanças somente novas pesquisas poderão responder.
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO

Convidamos  o  (a)  Sr(a).  para  participar  do  Projeto  de  Pesquisa  “Papéis  sociais 

desempenhados por idosos que moram no conj. 31 de março – japiim II”, que tem como 

objetivo compreender o processo do envelhecimento a partir da análise das tarefas evolutivas e 

papel social desempenhados por idosas moradores do conj. 31 de março – japiim II. O benefício 

da pesquisa está em se criar um espaço de reflexão crítica sobre o processo de envelhecimento 

de  forma a  trazer  benefícios  à  população idosa do local.  Os pesquisadores  Profª  Drª  Iolete 

Ribeiro da Silva e o acadêmico de Psicologia Andrews do Nascimento Duque, responsáveis 

pelo projeto, pedem autorização para realizar uma entrevista semi-estruturada com o (a) Sr(a). O 

(a) Sr(a). foi escolhido por ter idade superior ou igual a sessenta (60) anos e ser morador(a) do 

conj.  31 de março – japiim II..  Se o (a)  Sr(a)  autorizar  a realização desta  entrevista semi-

estruturada, a mesma será audiogravada e depois transcrita pelos acadêmicos pesquisadores. 

Se depois de autorizar a realização da entrevista, o (a) Sr(a) não quiser mais continuar, 

tem  o  direito  e  a  liberdade  de  retirar  seu  consentimento  em  qualquer  fase  da  pesquisa, 

independente  do  motivo.  O  (a)  Sr(a)  não  terá  nenhuma  despesa  e  sua  participação  será 

importante para contribuir com a compreensão dos  papéis sociais desempenhados por idosos, 

assim como beneficiará a população idosa local enquanto reconhecimento de suas demandas e 

necessidades especificas na cidade de Manaus.

As  informações  registradas  serão  usadas  somente  para  a  pesquisa,  não  haverá 

identificação das pessoas que participarem. Estarão disponíveis aos participantes os telefones de 

contato dos pesquisadores, caso seja necessário: Acadêmico Andrews do Nascimento Duque, 

telefone (92) 8175 4479 e  e-mail  andrews.duque@gmail.com. Pesquisadora Profª  Drª  Iolete 

Ribeiro da Silva: Rua General Rodrigo Otávio, UFAM, Japiim, Manaus – AM, telefone (92) 

3305-4550 e e-mail: ioletesilva@hotmail.com.

Fui  informado  sobre  o  que  o  pesquisador  quer  fazer  e  porque  precisa  da  minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, concordo em participar do projeto, sabendo que 

não  vou  ganhar  nada  e  que  posso  sair  quando  quiser.  Estou  recebendo  uma  cópia  deste 

documento, assinada, que vou guardar.

__________________________________ ou                                                     ____/____/____

  Assinatura do participante                                                                              Data 



___________________________________                                                        ____/____/____

              Assinatura do pesquisador                                                                                Data



APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO

No do Questionário:                                           Data da Entrevista: ___/___/_____ 

Nome do entrevistador:                                     Local da entrevista:

Inicio: ____h : ____min

Vamos falar um pouco sobre você...

1. Onde você nasceu? 

2. Quantos anos você tem?

3. Qual a sua data de nascimento?_____/_____/_____

4. Qual o seu estado civil?

Sua vida escolar

5. Você freqüentou a escola?

Caso a resposta seja negativa passar para a questão no 7.

6. Qual a última série que você cursou: Série:...........Grau:...........Ano:19…...

Sua atividade profissional

7. Você trabalha?

a – (   )Não

b – (   )Sim. Qual a sua ocupação?

Caso a resposta seja afirmativa passar para a questão no15.

8. Você já trabalhou?

(   )Sim. Em qual ocupação?

(   )Não

Agora vamos falar sobre o lugar onde você morava

Obs: as perguntas de 9 a 14 só aplicam-se aos participantes que não nasceram em Manaus.

9. Há quanto tempo mora em Manaus?

10. Onde morava antes de vir para Manaus?

11. Quais suas lembranças de................... ?

12. Por que mudou para Manaus?

13. O que mais lhe agrada em Manaus?



14. O que menos lhe agrada em Manaus?

Sua saúde

15. Você teve ou tem algum problema de sáude?

(   )Não 

(   )Sim. Qual?................................

16. Como você cuida deste problema de saúde?

Sua família

17. Quais são as pessoas de sua família que moram com você:

Grau  de 

parentesco

Idade Sexo Estado 

Civil

Trabalha?:  S 

(sim)

N (não) 

Última 

série 

cursada

Grau

Seus amigos

18. Você considera ter amigos?

19. Com que pessoas você conta para conversar?

20. Algumas das pessoas que você conhece lhe pedem ajuda?

(   )Não 

(   )Sim. Quem?

Que tipo de ajuda?

21. Quando você precisa, pede ajuda a alguém?

(   )Não 

(   )Sim. A quem?

Que tipo de ajuda?

Agora vamos falar sobre o envelhecimento...

22. Na sua opinião, quais são os sinais de que uma pessoa está envelhecendo?

a...................................................................................................................................

b....................................................................................................................................

c....................................................................................................................................



23. Você já notou algum destes sinais em você?

24. Como você acha que as pessoas de Manaus vêem os idosos?

As atividades que você desenvolve

25. Quais as atividades sociais que você participa?

a....................................................................................................................................

b....................................................................................................................................

c....................................................................................................................................

26. O que você mais gosta de fazer?

27. O que você menos gosta de fazer?

Seu projeto de vida

28. O que mais gostou de ter realizado em sua vida?

29. Qual é a sua preocupação principal hoje em dia?

30. Como você passa o seu dia?

31. Como você imagina seu futuro?

Término:___h:___min



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

N
º

Descrição

A
g
o
2
0
1
1

S
e
t

O
u
t

N
o
v

D
e
z

J
a
n
2
0
1
2

F
e
v

M
a
r

A
b
r

M
a
i

J
u
n

Jul

1
Levantamento 
bibliográfico

X X X X X X X X X X X X

2

Coleta de dados X X

3
Analise de dados 
1

X X

4
Avaliação oral 
parcial 

X

5

Relatório parcial X

6
Analise de dados 
2

X X

7 Elaboração do 
Resumo e 
Relatório Final

X X

8 Preparação da 
Apresentação 
Final para o 
Congresso

X


