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RESUMO  

O interesse pelo tema surgiu não da velhice problema, da velhice escondida, doente, 

mas da velhice vista como derradeira, a velhice do processo natural de envelhecimento, 

que se caracteriza por ser um fenômeno complexo e multifacetado, o qual ocorre tanto 

no âmbito individual quanto no coletivo. Projeções demográficas apontam para 32 

milhões de idosos brasileiros em 2020, 15% da população do país, colocando o Brasil 

em sexto lugar no ranking mundial de países com maior número de velhos. A presente 

pesquisa tem como proposta buscar compreender como essa velhice é transposta, 

conceituada e compreendida e o quão danoso se faz a ausência de uma escuta que 

promove olhar, atenção e cuidado para os envelhecentes. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica de cunho qualitativa desenvolvida a partir de fontes secundárias, como: 

materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses. No contexto da sociedade 

atual, observa-se uma reprodução da estigmatização e segregação pela via da 

pseudovalorização da velhice. Observa-se que os saberes e atitudes na velhice são 

resultados de conhecimentos e práticas diárias desenvolvidas no ciclo vital – que vai da 

infância até a velhice – trocas de falas e escutas -, experiências e vivências de uma vida. 

Ressaltando o quão importante se faz para o velho a relação intergeracional, sendo o 

isolamento social algo extremamente temido. 
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ABSTRACT 

 

The interest in the subject has arisen not from the old age of the problem, from old age 

hidden, sick, but from old age seen as the ultimate, the old age of the natural aging 

process, characterized by being a complex and multifaceted phenomenon, collective. 

Demographic projections point to 32 million Brazilian elderly in 2020, 15% of the 

population of the country, placing Brazil in sixth place in the world ranking of countries 

with the highest number of old. The present research aims to understand how this old 

age is transposed, conceptualized and understood and how harmful is the absence of a 

listening that promotes attention, attention and care for the aging. It is a qualitative 

bibliographical research developed from secondary sources, such as: materials 

published in books, articles, dissertations and theses. In the context of today's society, 

there is a reproduction of stigmatization and segregation through the pseudo-valuation 

of old age. It is observed that the knowledge and attitudes in the old age are results of 

daily knowledge and practices developed in the life cycle - that goes from childhood 
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until the old age - exchanges of speeches and tapping -, experiences and experiences of 

a life. Emphasizing how important the intergenerational relationship is to the old, and 

social isolation is something extremely feared. 

 

Keywords: Old age; Stigmatization; Absence of listening; Intergenerational 

relationship. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o envelhecimento inicia aos 

60 anos em países em desenvolvimento e aos 65 em países desenvolvidos. Esta 

diferença de cinco anos é marca das limitações no nível de desenvolvimento, que sofre 

forte influência de fatores econômicos, culturais e sociais. O alerta decorre da previsão 

de que, dentro de poucos anos, pela primeira vez, a população com mais de 60 anos de 

idade será maior que a de crianças com menos de cinco anos. 

 Projeções demográficas apontam para 32 milhões de idosos brasileiros em 

2020, 15% da população do país, colocando o Brasil em sexto lugar no ranking mundial 

de países com maior número de velhos e até 2050, 80% deles estarão vivendo em países 

pobres ou em desenvolvimento, segundo Mercadante et al. (2003).  

Vivemos na era do envelhecimento, um importante fenômeno social, onde o 

Brasil antes referido como um país de jovens vem fazendo sua transição demográfica, 

abrangendo aspectos, cronológicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais nesse 

processo, no qual a sociabilidade geracional vem gerando ganhos expressivos, ainda que 

parcialmente. É um processo de reinvenção do cotidiano, recriação dos pontos de 

referência e uma construção identitária do coletivo de gerações (MOTTA, 2004; 

TEIXEIRA et al., 2015).   

Contudo, muitos sujeitos caminham a passos lentos no que se refere a cultivar 

vivências que ofereçam base para a arte do envelhecer de forma plena e valorizada. O 

envelhecimento é verbalizado de maneira estigmatizada pelo meio social e 

consequentemente internalizada pelo próprio velho. De forma significativa, muitos 

velhos têm suas opiniões desprezadas pelos seus entes, que os consideram como 

obstáculos para a rotina familiar (ALMEIDA E LOURENÇA, 2009). 

O velho como sujeito, ele possui rosto, corpo, não é uma estatística. Sendo assim 

tem uma história, uma vida e esta precisa ser respeitada e de acordo com Motta (2004) o 

reencontro e a solidariedade geracionais são grandes e bons encontros iniciais na 
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trajetória desse velho que segue em busca da redefinição de um lugar social e de uma 

melhor convivência com outras gerações – ação que deveria ser de uma sociedade 

inteira.  

A gerontologia com intuito de investigar as experiências da velhice tem 

avançado nos últimos anos e gradativamente vem solidificando-se enquanto área do 

saber e inspirando a criação de novos modelos de atenção na área do envelhecimento 

também no Brasil (ALMEIDA et al., 2012).   

Assim, o objetivo desta pesquisa é investigar, na literatura especializada, sobre a 

velhice e a ausência da escuta - que corrobora na desvalorização do velho no que tange 

o mesmo como um sujeito social e consequentemente carregado de histórias e 

experiências vividas. É problematizar a ausência da escuta e os efeitos sobre os velhos, 

que diante dos muitos contextos são excluídos e, por conseguinte silenciados através da 

sociedade contemporânea, sendo vistos como problemas sociais. Mostrar quão a velhice 

e o envelhecer são temas bons para pensar. A importância da pesquisa do ponto de vista 

teórico se liga a preocupações concernentes ao como compreender essa construção 

social que acaba desembocando na própria construção identitária do velho e na anulação 

do seu valor como sujeito social.  

A presente pesquisa também se justifica pelo fato de seu escopo contemplar o 

que a psicologia sempre pontua desde que se compreendeu como ciência, o quão 

importante se faz ter uma escuta diferenciada e ampla, ato que necessariamente não 

habita apenas os ambientes de terapia, ação que gerou inquietação diante de diversas 

leituras elaboradas e observações em ambientes de pouco diálogo entre velhos, entes ou 

cuidadores.   

A metodologia de pesquisa bibliográfica será usada nesta investigação. Aponto 

como fontes principais livros e artigos científicos da base PePSIC – Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia  e SciELO - Scientific Electronic Library Online. Realizou-se 

uma busca com os seguintes descritores sobre os temas: Velhice, Estigma, Gerações, 

Vínculos, Contemporaneidade. O intento é fomentar a investigação sobre como essa 

velhice é transposta, conceituada e compreendida e o quão danoso se faz a ausência de 

uma escuta que promova olhar, atenção e cuidado para os envelhecentes.  

Dentro deste contexto foram considerados alguns aspectos relevantes: definição 

do que é a velhice; identificação das representações da velhice; o valor do velho e 

problematização dos efeitos oriundos na ausência da escuta e as relações 

intergeracionais. Importante mencionar que as reflexões aqui apresentadas não se 



4 
 

esgotam, pois se trata de um sujeito que sofre com o descaso e com a maneira 

estereotipada com que são tratados, tanto em ambientes familiares como sociais, 

podendo gerar problemas emocionais e psicológicos.  

A pesquisa bibliográfica permite a apreensão das informações de várias 

vertentes teóricas referentes à categoria velhice, como também o pronunciamento de 

alguns autores concernente ao tema em debate. Vale destacar, todavia, que a revisão 

bibliográfica incidiu durante todo o processo de elaboração desta pesquisa. Ao eleger o 

tema do trabalho, considerou-se relevante ressaltar alguns questionamentos como: 

Afinal, o que é velhice? Qual o meu valor? Por que não me escutas?  

 

AFINAL, O QUE É VELHICE? 

Atualmente, a concepção de velhice na psicologia apresenta novas perspectivas, 

com um olhar para o sujeito que envelhece inserido em um processo histórico, social e 

biológico de envelhecimento. De acordo com Derbet (1998, p. 50) a velhice é uma 

categoria socialmente produzida “faz-se, assim, distinção entre um fato universal e 

natural – o ciclo biológico (nascimento, crescimento e morte) – e um fato social e 

histórico (a variabilidade das formas de conceber e viver o envelhecimento)”.  

Se atualmente a psicologia tenta reabilitar a velhice, as outras ciências não se 

comportaram de forma diferente. Como é de sua natureza lidar com o adoecimento, a 

medicina moderna logo tratou de atribuir ao velho uma série de doenças, limitações 

físicas e degenerescências neurológicas e mentais, sendo a grande responsável pela 

legitimação dos estereótipos de “caduquice”, travamento motor e perda da acuidade 

perceptiva que permearam as imagens criadas para figurar o velho. (CORREA, 2009).  

A gerontologia
3
 como campo de estudos que investiga as experiências de velhice 

e envelhecimento em diferentes contextos socioculturais e históricos, entende que 

envelhecer não significa uma decadência, decrepitude e sim uma sequência da vida, 

com suas peculiaridades e características.   

 

Embora o aumento da longevidade represente uma conquista para a 

população e para a ciência, ainda prevalece socialmente à ideia de que 

envelhecer é algo a ser evitado. Em um contexto no qual o culto da juventude 

é cada vez mais reforçado, a velhice é permeada por estereótipos e 

preconceitos que a reduzem a uma fase de declínio e perdas (ALMEIDA E 

LOURENÇO, 2009, p. 240). 
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Muitos são os mitos que envolvem a velhice. Haja vista, seja considerada a 

última fase do desenvolvimento humano para todos os que conseguem alcançá-la, 

enfatizando assim, ser um processo contínuo desde o nascimento.  

As concepções de velhice nada mais são do que resultados 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. Na 

época contemporânea, florescer do século XXI, ao mesmo tempo em que a sociedade 

potencializa a longevidade, ela nega aos velhos o seu valor e sua importância social. 

Vive-se em uma sociedade de consumo na qual apenas o novo pode ser valorizado, caso 

contrário, não existe produção e acumulação de capital. Nesta dura realidade, o velho 

passa a ser ultrapassado, descartado, ou já está fora de moda (SCHINEIDER E 

IRIGARAY, 2008).  

O processo de envelhecimento estabelece uma correspondência direta entre a 

maneira como as pessoas envelhecem e a representação que uma determinada cultura 

institui sobre o envelhecer. Neste sentido, trata-se de um processo que consiste na 

integração entre as experiências individuais do sujeito e o contexto sociocultural em que 

se insere. “Trata-se de um fenômeno que apresenta características diferentes de acordo 

com a cultura, com o tempo e com o espaço e perpassa trajetórias de vida individual, 

social e cultural” (MOREIRA E NOGUEIRA, 2008, p. 64). Desta forma pode ser 

compreendido como um processo complexo e composto pelas diferentes idades: 

cronológica, biológica, psicológica, social e cultural.  

Estudos realizados em sociedades não ocidentais apresentam imagens positivas 

da velhice e do envelhecimento. À medida que o envelhecimento é documentado em 

outros povos, constata-se que ele é um fenômeno profundamente influenciado pela 

cultura. 

 

Em certas sociedades, em especial as orientais, o envelhecimento é 

compreendido mais em termos de aquisição e progresso, e os velhos são 

respeitados pelos conhecimentos que adquiriram ao longo da vida e pelos 

ensinamentos que podem dar aos mais jovens (MOREIRA E NOGUEIRA, 

2008, p. 62). 

 

No contexto sociocultural da atualidade ocidental, não há um lugar nem um 

significado próprio que valorize a maturidade e a experiência vivida. No âmbito 

brasileiro, muitos idosos têm suas opiniões desprezadas, no qual os valores, as atitudes e 

as práticas são de exclusão, negação ou marginalização – processo de estigmatização. 
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“O ser envelhecido é nos apresentado, pela ideologia dominante, como aparelho 

ultrapassado. Fala, mas ninguém quer” (PACHECO apud SCHNEIDER E IRICARAY, 

2008, p. 587).   

Vista como um declínio e, sobretudo, como a impossibilidade de ser 

positivamente valorizada, seja do ponto de vista da capacidade produtiva como 

trabalhador, seja do ponto de vista da capacidade física e psíquica e de experiências 

vividas que deseja ser repassada, a velhice só vem ser percebida com os olhos da 

juventude, tomando assim classificações sociais caricatural do belo e da feiura, do bom 

e do mau, do normal e do patológico. De acordo com Barros (2004, p. 18) “nossa 

sociedade elabora uma representação de velhice negativa e estigmatizada”.  

Para Almeida e Lourenço (2009), em algumas situações, os idosos se excluem 

das atividades sociais alegando a idade como pretexto para se vitimarem e se sentirem 

inúteis perante a sociedade. Atitudes como essas contribuem para o mecanismo de 

exclusão no qual eles próprios são os responsáveis diretos. É necessário, pois, ao idoso 

saber que, à medida que a idade avança não se deve proceder e/ou ceder aos 

mecanismos de afastamento do convívio com os semelhantes. Logo, a marginalização 

do idoso é realmente um problema cultural, mas que pode ser agravado por atitudes 

peculiares de cada pessoa ou grupo.  

De acordo com Teixeira et al. (2015) compreende que ao nascer, o ser humano 

se insere em um contexto social permeado de representações sociais e estigmas. Dessa 

forma, com o passar dos anos, vai internalizando tais concepções e, chegando à 

maturidade embutido de preconceitos referentes à sua própria condição. Este contexto 

que considera a visão negativa da velhice constata a discriminação por idade que as 

relações geracionais acabam ressaltando, no qual a modernidade vem servir de meio 

eficaz para a expressão desse estigma. 

 

Os internautas mais velhos sofrem constantemente agressões que reforçam o 

estigma. O corpo e a sexualidade são o alvo preferencial. A ideia de 

sociabilidade e inserção do indivíduo velho na sociedade acaba sendo 

barrados por valores que a própria sociedade construiu na vida moderna: a 

intolerância por aqueles que não acompanham os padrões ideais de 

comportamento, de aparência, de produtividade (BARROS, 2004, p.21).    

 

A segregação é um dos principais problemas dos velhos na atualidade. Todo 

grupo de iguais é de alguma forma segregado, ou se auto segrega como foi supracitado. 
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Segundo Motta (2004, p. 116) “se não for por defesa é por estratégia de luta por 

reconhecimento”.  

A presença de expressões em tom nostálgico como “no meu tempo” deixa 

marcado o contraste entre um tempo e outro e a insatisfação do processo de mudança, 

predominando o sentimento de rejeição e não pertencimento ao mundo atual que 

convivem. O processo de envelhecimento vai além das mudanças biopsicossociais, 

tendo suas especificidades marcadas pela posição de classe social, cultural, 

socioeconômica do indivíduo ou da comunidade que abrange essa população 

(MOREIRA E NOGUEIRA, 2008).  

A sociabilidade que é desenvolvida em grupos de iguais acaba não deixando 

espaço para solidão e marginalização destes velhos, mesmo conhecendo a ambivalência 

dessa construção, no qual sua organização seja para idosos e não por idosos, 

demonstrando assim uma participação intergeracional em seu funcionamento. Segundo 

Tarallo (2015) o que para uma geração é considerado importante, para as seguintes pode 

não ser mais, surgindo assim os confrontos de ideias entre os diferentes grupos etários, 

podendo ser resultado do desconhecimento, gerando a intolerância de algumas 

limitações e dificuldades do envelhecente.  

A velhice é uma construção social e cultural, sustentada pelo preconceito de uma 

sociedade que quer viver muito, mas não quer envelhecer, sendo negado, evitado ou 

mesmo temido. É apenas uma fase da vida, como todas as outras, e não existem 

marcadores do seu começo e do seu fim. Pois se tornar velho é aceitar a velhice e ser 

orgulhosos dos muitos anos que conferem experiência, sabedoria e liberdade 

(SCHNEIDER E IRICARAY, 2008). 

O envelhecimento está estreitamente relacionado a inúmeras formas e facetas em 

seu processo de vivência, nos quais identificam socialmente cada indivíduo que a ela 

pertence.  

Assim, estudar o envelhecimento e a velhice é tratar das respectivas relações e 

suas particularidades que abarcam experiências socioculturais e a universalidade da vida 

em sociedade, meio este que preocupam mais uns que outros, que variam das marcas 

corporais deixadas pelo tempo (rugas, cabelos brancos etc.), e o medo de que a velhice 

traga consigo a solidão, a dependência física, emocional e econômica, acelerando assim 

sua finitude (PEIXOTO, 2004; BARROS, 2004). 

Contudo não há velhice, há velhices.  
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AS REPRESENTAÇÕES DA VELHICE 

Com o passar dos anos, os corpos vão perdendo a flexibilidade, a pele perde 

elasticidade, os cabelos perdem o brilho. O viço juvenil vai se apagando com a idade, e 

com a velhice vai adquirindo outro tipo físico. Vive-se numa sociedade que cultua a 

beleza, o aparecimento de cabelos brancos, de rugas, embora seja um indicativo natural 

do envelhecer, é sinalizado cultural e socialmente como algo negativo, afirma Almeida 

e Lourenço (2009). 

 

A velhice, como estigma, não está necessariamente ligada à idade 

cronológica. Os traços estigmatizadores da velhice evidenciados na literatura 

analisada ligam-se a valores e conceitos depreciativos: a feiura, a doença, a 

desesperança, a solidão, o fim da vida, a morte, a tristeza, a inatividade, a 

pobreza, a falta de consciência de si e do mundo (BARROS, 1998, p. 139). 

 

Muitos são os termos empregados para se reportar a este respeitável estágio da 

vida, podendo destacar os mais comuns, como: terceira idade, idade avançada, idoso, 

velho, velhote, maturidade, dentre outros. Por fim, qual o nome da velhice?  

A velhice não segue, religiosamente, os mandamentos do mercado, preferindo 

ainda, um ritmo cadenciado de consumo. Foge dos padrões estáticos da sociedade 

contemporânea, que cultua o corpo jovial e disciplinado, privilegiando outros estímulos 

e sensações relativos à corporeidade (ROZENDO E JUSTO, 2011, p. 151). Ainda é 

comum que a maioria das pessoas mais velhas resista serem chamados de velhos. A 

palavra “velho” significa muito idoso, antigo, gasto, obsoleto.  

De acordo com Gibson apud Schneider e Irigaray (2008, p. 588) “atitudes 

preconceituosas estão incorporadas na linguagem social”. Para ele, a palavra velho não 

significa decrepitude, desgaste, fora de moda, mas simplesmente se refere ao número de 

anos que a pessoa viveu e uma vasta experiência acumulada, diferenciando-o assim dos 

demais. 

A palavra terceira idade, atualmente tão usada, teve sua origem na França, na 

década de 1960, e era utilizada para descrever a idade em que a pessoa se aposentava. A 

primeira idade seria a infância, que traduziria uma ideia de improdutividade, mas com 

possibilidade de crescimento. Já a segunda idade seria a vida adulta, etapa produtiva. Na 

época em que a expressão terceira idade foi criada, procurou-se garantir a atividade das 

pessoas depois da aposentadoria, que ocorria na França por volta dos 45 anos.  
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As categorias de idade são construções culturais e que mudam historicamente 

não significa dizer que elas não tenham efetividade. Essas categorias são 

constitutivas de realidades sociais específicas, uma vez que operam recortes 

no todo social, estabelecendo direitos e deveres diferenciais em uma 

população, definindo relações entre as gerações e distribuindo poder e 

privilégios (DEBERT, 1998, p. 53). 

  

Os grupos e/ou categorias de idade que implicam a imposição de uma visão de 

mundo social que acaba contribuindo para manter ou transformar as posições de cada 

indivíduo em espaços sociais é definido como uma verdadeira luta política, que segundo 

Debert (1998) não vem dispondo de um aparato cultural que denomine maturidade, mas 

por exigência das leis que determinam os deveres e direitos destes cidadãos.  

Para Neri e Freire apud Schneider e Irigaray (2008), com o avanço contínuo da 

esperança de vida, a expressão “terceira idade” passou a designar a faixa etária 

intermediária, entre a vida adulta e a velhice. Desta forma, o uso do termo terceira idade 

torna-se inadequado para descrever o grupo de indivíduos com 60 anos ou mais, e traz 

ainda uma conotação negativa ao termo velhice, porque se compreende que quem está 

na terceira idade ainda não é velho. 

 

A construção social do conjunto de ideias sobre a terceira idade se opõe ao 

estigma da velhice que é percebida como o fim da vida, como doença ou 

como solidão. Estes dois modelos de envelhecimento coexistem hoje na 

sociedade, não necessariamente como formas incorporadas nas trajetórias de 

vida, mas como pautas de questões e de referências para ação (BARROS, 

2006, p. 121). 

 

Neste desenho a terceira idade tenta normatizar e ordenar as camadas 

envelhecidas da população no seu modo de existir, deslocando-se da velhice, mas 

recuando cronologicamente, não inteiramente desgarrado da juventude.  

Peixoto apud Alves e Alcântara (2015), acrescenta que as expressões velho e 

velhote foram imputadas para aqueles considerados desprovidos de status social 

(despossuídos e/ou indigentes), de maneira a intensificar suas condições de exclusão. 

Convém destacar, que a denominação de idoso era mais cortês, se assim é possível 

afirmar, pois era particularmente direcionada aos sujeitos que apresentavam status 

social oriundo de determinadas categorias, tais como: ricos, dirigentes políticos e/ou 

religiosos, os intelectuais, artistas dentre outros que exerciam atividade de destaque na 

sociedade. 

 

Nas universidades ou nos meios artísticos ou intelectuais, existe a figura do 

grande mestre. Grande e mestre porque, além do status que sua posição lhe 

confere em seu meio, está à velhice a mostrar o acúmulo de experiência que 
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só os muitos anos de vida poderiam fornecer experiência que o torna mais 

sábio que os iniciantes, em sua carreira (BARROS, 1998, p. 140).  

 

Estas categorias de classe e o poder de suas posições não torna o velho alvo de 

acusações e de rotulação estigmatizadoras do envelhecer. O processo de envelhecimento 

deve ser pensado em relação às desigualdades sociais que se expressam, que segundo 

Barros (2006, p. 121) “um enorme contingente de velhos que vivem na pobreza e, 

portanto acabam impedidos de aderir aos elementos que compõem o perfil da terceira 

idade e /ou idoso”.  

O uso de tantos termos e expressões tem por objetivo soar bem, mascarando o 

preconceito e negando a realidade. 

 

A existência de múltiplas palavras para nomear a velhice revela o quanto o 

processo de envelhecimento é complexo, evidencia claramente a existência 

de preconceitos, tanto por parte da pessoa idosa quanto da sociedade. As 

pessoas idosas e a sociedade em geral precisam se reeducar quanto à 

superação de ideias preconceituosas sobre a velhice (SCHNEIDER E 

IRIGARAY, 2008, p. 588-589).  

 

Se não houvesse preconceito, não seria necessário disfarçar nada por meio de 

palavras e outros artifícios para esconder a idade, as marcas e sinais que aproxima da 

condição indesejada, chamando as pessoas que viveram mais tempo simplesmente de 

velhas ou idosas.  

A presente pesquisa adota o termo “velho” pelo fato deste corresponder ao 

sujeito do processo definido como velhice e/ou envelhecimento, conforme pondera 

Alves e Alcântara (2015).  

A identidade dos velhos vem sendo construída nessas nuances que o meio social 

e cultural busca categorizá-los gerando pseudos que mascarem o que verdadeiramente 

são. Velhos.  

 

QUANTO VALHO 

A velhice é vista como algo negativo desde a juventude, pois a maioria dos 

jovens cresce vendo os idosos serem tratados pelos estereótipos de “peso morto”, 

“improdutivos”, “rabugentos”, o que determina a construção de uma imagem negativa 

do envelhecimento. “O envelhecimento passou a ser associado à debilidade física e à 

perda de papéis sociais” (TEIXEIRA et al., 2015, p. 509). Na contemporaneidade os 

sujeitos que não dispõem de força de trabalho para vender são definidos como velhos.  
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Nesse sentido, a velhice dos trabalhadores está vinculada à invalidez, ou 

melhor, à incapacidade de produzir. [...] A noção de velho é, pois, fortemente 

assimilada à decadência e confundida com incapacidade para o trabalho: ser 

velho é pertencer à categorização emblemática dos indivíduos velhos e 

pobres (PEIXOTO, 1998, p. 71).  

 

A aposentadoria vem simbolizar a perda de um papel fundamental na vida 

desses indivíduos, passando do ser produtivo para um sintoma social de 

envelhecimento.  

O ageímo
4
 é uma marginalização do indivíduo velho, visto como segregação 

social. Na qual este velho não participa mais do processo produtivo como gerador de 

lucro, um ser incapaz de produzir como antes, diante disso, passa a representar uma 

carga, um fardo, cujo transporte não é de interesse de muitos, segundo Mosquera apud 

Pedrozo e Portella (2003). 

 

A velhice é uma categoria social. A sociedade industrial é maléfica para a 

velhice... A mesma rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua 

obra. Perdendo sua força de trabalho ele já não é produtor nem reprodutor. 

Quando se vive o primado da mercadoria sobre o homem, a idade engendra 

desvalorização (BOSI, 1994, p. 77-78).  

 

No contexto da sociedade atual, observa-se uma reprodução da estigmatização e 

segregação pela via da pseudovalorização da velhice. Segundo Alves e Alcântara 

(2015), excluídos de uma sociedade capitalista e de consumo, os velhos parecem ganhar 

notoriedade, apenas, quando possuem boas condições financeiras, desempenhando, o 

papel de "bom consumidor" ou até mesmo sendo o pilar econômico de sua família. 

 

Enquanto a juventude é fortemente exaltada, a velhice é excluída e 

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

poder como produtor de bens e riquezas e como consumidor e, 

consequentemente, perde seu valor social. A velhice e o envelhecimento 

situam-se na contracorrente de uma sociedade centrada na produção, no 

rendimento e no dinamismo. No engendramento dessa exclusão está um 

sistema político e econômico que prioriza a força jovem no mercado de 

trabalho, descartando aqueles considerados “velhos ou ultrapassada” 

(MOREIRA E NOGUEIRA, 2008, p. 62).  

 

O corpo ágil, saudável e forte corresponde valores presentes na sociedade 

moderna, à perda desse "conjunto" também consiste numa maneira de banimento e 

discriminação da velhice. Por esta razão, muitas vezes, observa-se que o velho parece 

"ter que negar sua velhice" e identificar-se com o jovem de alguma forma. Teixeira et 

al. (2015, p. 507) afirma que “a experiência de envelhecer assemelha-se a uma luta 

                                                           
4
 Discriminação relacionada à idade (Moreira e Nogueira, 2008, p. 65). 
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constante, na qual o velho busca a aceitação de si mesmo, deparando com a dificuldade 

de vivenciar o envelhecimento como percurso natural da vida”. 

A aposentadoria é o evento que demarca o começo da velhice, reduz 

significativamente sua produtividade econômica e suas relações sociais. De acordo com 

Peixoto (1998) a representação social do aposentado independentemente da idade, são 

designadas “velhas” em todas as sociedades industriais, tendo o ciclo de vida 

reestruturado em três grandes etapas: a infância e adolescência – tempo de formação; a 

idade adulta – tempo de produção; e a velhice – idade do repouso, tempo do não 

trabalho. Antes do afastamento definitivo há um declínio lento, intermitente, 

acompanhado de dolorosa lucidez. Segundo Bosi:  

 

Em nossa sociedade, os fracos não podem ter defeitos; portanto, os velhos 

não podem errar. Deles esperamos infinita tolerância, longanimidade, perdão, 

ou uma abnegação servil pela família. Momentos de cólera, de esquecimento, 

de fraqueza são duramente cobrados aos velhos e podem ser o início de seu 

banimento do grupo familiar (BOSI, 1994, p. 76).   

 

A internalização da imagem negativa pelo próprio velho pode ocasionar distintos 

prejuízos emocionais, conduzindo-o ao conformismo diante desses estereótipos 

negativos, que segundo Teixeira et al. (2015), podem promover o declínio de sua 

autoestima, contribuir para o surgimento da sensação de incapacidade, bem como 

induzir a deterioração da sua saúde física e mental. 

De acordo com Barros (2006) uma das razões que levam os aposentados a 

continuar trabalhando é a possibilidade de manter o consumo e uma posição vantajosa 

nas relações de trocas entre as gerações, é o preenchimento da vida que faz os mesmos 

se sentirem úteis.   

  

Se alguns sentem a necessidade de estar ativos para evitar o vazio social, a 

maioria deles procura manter o mesmo nível de vida antes da aposentadoria, 

para preservar o circuito da solidariedade entre as gerações, um dos 

elementos básicos da reprodução familiar. Pois muitos são os que retornam à 

vida produtiva para ajudar os filhos, e até os netos, em dificuldade 

(PEIXOTO, 2004, p. 74). 

 

As relações familiares, assim como as de amizade, são muito importantes para 

os sentimentos de enfrentamento das situações do dia a dia e do sentimento de solidão 

que pode surgir na velhice. Segundo Peixoto (2004, p.76) “a coabitação é um elemento 
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que muito contribui para a solidariedade familiar, tanto nos períodos mais difíceis da 

vida dos filhos quanto na vida dos pais”.  

O homem é um ser, e como tal tem inata a tendência de se relacionar e viver em 

grupo, com o qual troca suas experiências, sedimenta suas vivências e emoções. Neste 

caso, o velho não busca a solidão, não quer se isolar como falsamente se tenta 

compreender. A solidão não é uma opção. Ele é impulsionado por algumas razões 

físicas, sociais e/ou culturais (CAVALCANTE apud OLIVEIRA apud VIEIRA, 2015).  

Contudo, a velhice como o último período da vida acaba sendo temida pela 

existência dessas diversas possibilidades, como: exclusão, abandono, solidão e também 

a perda do sentido de existir – o desaparecimento de indivíduo que projeta - e, 

consequentemente, da própria razão de sobreviver. Portanto, ter consciência de si como 

pessoa é o aspecto mais relevante na velhice.  

 

A AUSÊNCIA DA ESCUTA  

Bosi (1994) afirma que um mundo social que possui uma riqueza e uma 

diversidade que não se conhece pode chegar pela memória dos velhos. Momento desse 

mundo perdido pode ser compreendido por quem não os viveu.  

Heidegger apud Feijoo (2000, p. 43-45) acredita que ao “permitir que a fala se 

dê em liberdade, permite-se também a revelação do ser. Falar é próprio da natureza 

humana, o homem não seria homem se não falasse. É a casa do ser. Se por um lado o 

coloca em relação com o mundo, por outro lado o isola”. Assim se deseja uma escuta. 

Para quem sabe escutar: 

 

A conversa evocativa de um velho é sempre uma experiência profunda: 

repassa nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento das paisagens 

raras, pela desaparição de entes amados, é semelhante a uma obra de arte. É 

desalienadora, pois contrasta a riqueza e a potencialidade do homem criador 

de cultura com a mísera figura do consumidor atual (BOSI, 1994 p. 82-83). 

 

A relação com o outro é para o velho muito importante, sendo o isolamento 

social algo extremamente temido. Eles percebem a solidão como um sentimento de 

tristeza voltado para carência de atenção (olhar e escuta) e afeto dos familiares, fato que 

pode causar danos psicológicos, afetando o seu emocional, de acordo com Matias et al. 

(2013).  

No que diz respeito às experiências e vivências dos velhos, observa-se que os 

saberes e atitudes na velhice resultaram de conhecimentos e práticas diárias 
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desenvolvidas no ciclo vital – que vai da infância até a velhice – trocas de falas e 

escutas. Meneses et al. (2013) afirma que a velhice representa um momento de 

compartilhamento das experiências de vida e de conhecimentos acumulados ao longo 

dos anos. Essa maneira positiva de vivenciar a velhice possibilita aos velhos, 

oportunidades contínuas de saúde, participação na sociedade e seguridade. 

 

Por que decaiu a arte de contar histórias? Talvez porque tenha decaído a arte 

de trocar experiências. A experiência que passa de boca em boca e que o 

mundo da técnica desorienta. Hoje não há mais concelhos, nem para nós nem 

para os outros. Na época da informação, a busca da sabedoria perde as forças, 

foi substituída pela opinião (BOSI, 1994, p. 84-85). 

 

Tomando como pressuposto que a vida é intimamente fundamentada pelas 

relações sociais e que essas se realizam dentro de uma família, um clã, um grupo, uma 

tribo, uma comunidade, seja qual for à designação, é certo que a interação é um 

elemento básico para a sobrevivência.  

Em cada fase da vida - da infância à velhice -, faz-se parte de um contexto que 

influencia as ações sociais dos outros sobre nós e de nós sobre os outros. Através das 

relações sociais aprende-se, troca-se afeto, informações, recebe-se e presta-se apoio, 

constrói-se e mantêm-se a identidade (GÜNTHER apud ARAUJO et al., 2012). O 

convívio sadio com familiares possibilita aos idosos preencherem espaços vazios em 

sua vida, possibilitando uma melhora na qualidade de vida, evitando sentirem-se sós e 

abandonados. 

 

O sentimento de solidão geralmente ocorre quando se procura companhia de 

alguém e não se acha, quando as palavras não encontram um ouvido para 

escutá-las e se deterioram em ruminação; quando a dor, a saudade, a mágoa 

tornam-se muito pesadas por falta de um ombro amigo onde derramar as 

lágrimas; quando o alegre é percebido ou lembrado, mas não se atualiza em 

rir junto; quando já não se conta inteiramente com alguém ou em ninguém se 

consegue confiar (BARRETTO apud OLIVEIRA apud VIEIRA, 2015, p. 8). 

 

Na velhice as trocas afetivas são prezadas, pois seu referencial é relativamente 

mais estável, é “quando os velhos se assentam à margem do tempo já sem pressa – 

floresce a fala, o olhar, o escutar” afirma Bosi (1994). O que difere da juventude, no 

qual o homem moderno não cultiva o que ele pode simplificar e abreviar, o tempo corre.   

 

Ele nos aborrece com o excesso de experiência que quer aconselhar, 

providenciar, prever. Se protestamos contra seus concelhos, pode calar-se e 

talvez querer acertar o passo com os mais jovens. Essa adaptação falha com 

frequência, pois o ancião se vê privado de sua função e deve desempenhar 

uma nova, ágil demais para o seu passo lento. A sociedade perde com isso. O 



15 
 

velho é alguém que retrai de seu lugar social e este encolhimento é uma perda 

e um empobrecimento para todos. Então, a velhice desgostada, ao retrair suas 

mãos cheias de dons, torna-se uma ferida no grupo (BOSI, 1994, p.83).  

 

O problema dos velhos é a rejeição social, é o sentir só no meio da multidão, 

reforçando cada vez a solidão no avançar dos dias. A sociedade brasileira oferece ao 

idoso pouca oportunidade para ativar e exercitar sua lembrança, tão importante ao 

diálogo com as demais gerações. Segundo Correa (2009) contemporâneo ou não, o 

diálogo é indispensável ao exercício do pensamento. A sociedade dominante tem, ao 

contrário, estimulando o esquecimento. A família, a sociedade e o Estado têm o dever 

de cuidar dos velhos, valorizando suas experiências e protegendo sua dignidade e bem-

estar.  

 

MONÓLOGO INTERGERACIONAL E SUAS MARCAS 

Envelhecer é um processo contínuo de mudança do organismo pela passagem da 

temporalidade. Assim, o corpo está aberto à aquisição do conhecimento enquanto 

houver possibilidades de experimentação e todo o conhecimento adquirido o faz 

conservar o seu existir.  

A família é o espaço primário para a constituição e a convivência da relação 

intergeracional, para a construção de significados, transmissão de valores e para a 

prestação de apoio, de proteção e de cuidado a seus membros. Segundo Tarallo (2015) a 

família, como instituição social se modifica com a história e a sociedade, apresentando, 

inclusive, formas e finalidades variadas em uma época e lugar, conforme o grupo social 

que esteja sendo observado.  

A experiência de vida, valorizada pelos mais velhos como um dos poucos 

ganhos da velhice, é o fundamento da narrativa da memória e, do ponto de vista de 

quem lembra, a experiência é uma interpretação de seu passado. De acordo com Bosi: 

 

Quem transmite suas lembranças é, na verdade, um mediador entre gerações. 

É alguém que se percebe como conhecedor das transformações porque as 

viveu e seus depoimentos são uma apreensão das mudanças sociais, como as 

que estão aparentes nas marcas da cidade, nas relações de trabalho, na família 

e nas relações de gênero (BOSI, 1994, p. 125).  

 

Uma pessoa quando toca o mundo, ela toca a si mesma. Por isso quando deixa 

de se relacionar com o seu meio, o indivíduo passa a ignorar a si próprio, se perdendo 

dentro de seu corpo. Diminuindo assim suas escolhas e produzindo estereótipos sociais 

de exclusão e solidão. 
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O envelhecente que mantém uma relação afetiva com familiares e amigos 

segundo Lima et al. (2016) apresenta maior qualidade de vida na fase de 

envelhecimento e permanece com autonomia no âmbito familiar, apresentando 

comportamentos e sentimentos positivos como: alegria, satisfação, conforto, segurança, 

carinho, dentre outros. Já aqueles cuja relação é marcada por dificuldades e conflitos 

tendem a vivenciar sentimentos e emoções negativas, como: solidão, baixa autoestima, 

insegurança, apatia, isolamento social e perda de motivação, mesmo convivendo em seu 

domicílio e com pessoas próximas.  

 

No Brasil as gerações mais velhas coabitam cada vez mais com as gerações 

mais jovens – fenômeno mais comum nas famílias das camadas populares. E 

quando não recebem apoio familiar sofrem com a perda do companheiro, 

mantêm relações interpessoais prejudicadas e são acometidos de 

comorbidades, sendo mais propensos a apresentar sentimentos negativos, tais 

como: a perda da autonomia, a sensação de inutilidade, acarretando-lhes 

desconfortos emocionais, podendo acentuar um processo de limitação social 

e comportamental (PEIXOTO, 2004, p. 75; LIMA et al., 2016, p. 60). 

 

Acabam por se tornarem reféns da própria família. Quando isso ocorre há um 

desacordo entre as gerações e os conflitos intergeracionais atribuem cada vez mais 

negatividade sobre o processo de envelhecimento. Quando esse contato intergeracional 

não é carregado de atenção, preocupação, afeto e partilha acaba reforçando o sentimento 

de preconceito e segregação etária que esses velhos carregam. 

De acordo com Monteiro (2003) a palavra refletir significa “dobrar sobre si 

mesmo” e um ato assim é sempre uma atitude de humildade e comiseração, pois quando 

o outro se abre para acolher as palavras de seu velho, ele se curva, dando a chance de 

ouvir o que o outro tem a dizer. As marcas que a desatenção carrega são ruídos que 

ensurdecem impossibilitando um respeito mútuo, enfatizando o problema do monólogo 

intergeracional que a segregação nutre. 

 

A relação entre duas ou mais gerações pode ser conflituosa devido à inversão 

de papéis. As divergências que ocorrem acabam permitindo pouca 

oportunidade de troca e conhecimento sobre o outro, e pouca chance de 

compartilhar experiências e histórias (TARALLO, 2015, p. 49-50).  

 

A troca intergeracional, quando estimulada, medida e controlada pelas gerações 

intermediárias, pais ou profissionais, instiga o envolvimento, o cuidado e o contato mais 

profícuo entre avós, filhos e netos. A qualidade desses vínculos afetivos traz sentimento 

de segurança, bem-estar e cuidado. 
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Quando o velho e o jovem atingem a autonomia do dialógo intergeracional 

sem conflito, passam a perceber que seus tempos se complementam, 

formando um único e verdadeiro tempo: o da experiência com qualidade. 

Quando eles experimentam juntos, o tempo presente, os espaços se ampliam, 

tornando-se mais habitáveis, porque a moradia reside na comunhão, e não na 

solidão que rompe, maltrata, fere a carne, colocando o velho à parte de seu 

tempo e espaço (MONTEIRO, 2003, p. 148-149).  

  

 Nas trocas intergeracionais, a direção das contribuições e dos apoios se dá dos 

mais velhos para os mais moços. Essa imagem de si – como um ator ativo – passível de 

compartilhar experiências de vida e não como um velho aposentado, é uma forma de 

manter lugar de centralidade no ambiente familiar.      

Dentro dessa concepção busca-se resgatar o direito à palavra e a elaboração do 

próprio pensamento, expressão de sentimentos e emoções que segundo Peixoto (2004) 

traz um suporte moral e afetivo, caracterizando apoio e ajuda por uns e outros, no qual a 

solidariedade e a reciprocidade que só é possível através da troca entre os membros da 

família que vivem juntos. Favorecendo assim as interações permanentes entre as 

respectivas gerações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a graduação não foi disseminado um olhar para essa parcela da 

população denominada “velha”, isso acabou gerando inquietude e curiosidade sobre 

esses sujeitos. Na fase de qualificação da presente pesquisa foi possível desenvolver um 

estudo aprofundado sobre o tema, no qual perpassei por diversos olhares e 

conhecimentos do processo de envelhecer, tanto para o envelhecente como para o 

contexto social e cultural que vive, despertando uma atenção mais ampla a ausência da 

escuta durante esse envelhecimento. 

Portanto, a partir dos acessos aos respectivos conteúdos bibliográficos, 

envelhecer é um processo individual que desperta uma pluralidade de velhices, no qual 

estrutura-se no ambiente físico, social e cultural em que vivem. É um processo em 

construção, que apresenta fases de mudanças na vida dos velhos e dos que com eles 

convivem, levando esses sujeitos a momentos reflexivos sobre si e sobre os outros.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi possível compreender que o modo de 

envelhecer está diretamente associado ao conjunto de experiências individuais 

elaboradas ao longo de toda vida, desenvolvendo assim uma sabedoria que transcende o 

conhecimento formal. É durante esse processo que a família se faz importante como 
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rede de apoio, desenvolvendo a escuta que direciona a atenção e ao cuidado, 

possibilitando aos envelhecentes expressões nas relações de troca entre as gerações. A 

coabitação é o modelo de convivência que vem aumentando significativamente durante 

os anos, são filhos, netos e velhos dividindo o mesmo ambiente, ressaltando a 

importância de uma relação sadia que se caracteriza por relações emocionais, intimas e 

duradouras, no seio familiar.  

A partir das leituras realizadas alguns autores apresentaram a aposentadoria 

como marcador da velhice, conduzindo o velho para um convívio familiar e pessoal 

integral, havendo a perda do vínculo profissional e do papel social a que pertenceu por 

longos anos. Está ou não aposentado pode desenvolver sentimento de tédio, inutilidade, 

estresse, baixa autoestima, isolamento, dependência, perda de autonomia e algumas 

patologias. Através da ausência da escuta o sentimento de solidão se faz presente, no 

qual a carência de atenção e afeto familiar pode causar diversos danos psicológicos, 

como sentimento de impotência, menos valia, vazio e de culpa, afetando o emocional 

tanto do aposentado, quanto o não aposentado.  

O apoio social e familiar é um fator muito importante para a pessoa com mais 

idade poder manter-se com autonomia e ter um envelhecimento satisfatório, sem tantos 

efeitos negativos, como foi supracitado.  

 Os resultados obtidos com a presente pesquisa possibilitaram reflexões sobre 

como as relações familiares, sociais e o poder público necessitam ser trabalhadas e 

estruturadas para a melhor assistência da população velha, que a cada ano cresce mais e 

mais. A interação seja ela familiar ou social é um elemento básico para a sobrevivência 

humana, é fonte de alimentação, regulação e organização na construção identitária de 

qualquer sujeito e em especial dos envelhecentes.  
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