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“Por mais que tenhamos uma imagem 
mais ou menos convincente, mais ou 
menos satisfatória de nós mesmos, temos 
que viver essa velhice que somos 
incapazes de realizar. E, em primeiro 
lugar, vivemo-la no nosso corpo. Não é 
ele que nos vai revelá-la; mas, uma vez 
que sabemos que a velhice o habita, o 
corpo nos inquieta” (BEAUVOIR, 1990, 
p.369). 



RESUMO 

 

 

GOMES, D. S. A PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE MULHERES IDOSAS 

E SUA RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES HISTÓRICAS E SOCIOCULTURAIS DE 

GÊNERO. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2015. 

 
Apesar da notável transição demográfica constatada nas últimas décadas, o 

surgimento da terceira idade como categoria social e etária, demonstra outro 

panorama sobre a realidade das pessoas idosas no Brasil. A transformação do 

período da vida, tradicionalmente, caracterizado por perdas e declínio biológico, se 

apresenta na contemporaneidade, por meio de uma geração inquieta, que se 

desdobra em mais anos de vida e em diversidades. A gestão do envelhecimento 

ativo, da saúde e dos estilos de vida investem sobre o corpo envelhecido discursos e 

produz novos sentidos, identidades e experiências de velhice.Neste ínterim, a 

avaliação favorável - ou desfavorável - da própria imagem corporal destaca-se como 

meio de compreensão sobre as relações de gênero e geracionais no contexto da 

terceira idade. Logo, o presente estudo visa responder ao seguinte problema: “Como 

as mulheres idosas percebem a sua imagem corporal na perspectiva das condições 

históricas, sociais e culturais de gênero?”. Isto posto, seu objetivo central é analisar 

as concepções das idosas sobre sua imagem corporal e as condições históricas, 

socioculturais de gênero inerentes à sua construção. O percurso metodológico 

traçado segue o viés das pesquisas qualitativas, enquanto enfoque dominante, e por 

recursos quantitativos e estatísticos para análise descritiva. A população de sujeitos 

deste estudo pertence ao grupo de mulheres idosas do projeto de extensão 

universitária Terceira Idade em Ação - desenvolvido na/pela Universidade Estadual 

do Norte Fluminense (UENF) em Campos dos Goytacazes/RJ. A coleta de dados e 

variáveis sociais envolvidas na percepção de satisfação com o corpo compreendeu 

os seguintes instrumentos: entrevistas não estruturadas, formulário social e 

demográfico, a Escala de Satisfação com a Imagem Corporal de Ferreira e Leite 

(2002) e, por fim, a Escala de Nove Silhuetas de Stunkard et al. (1983). Os dados 

quantitativos foram submetidos à análise descritiva estatística, os qualitativos à 

análise de conteúdo de Bardin (1977), sendo ambos os conjuntos de resultados 

discutidos à luz dos estudos interdisciplinares de gênero, envelhecimento humano e 

imagem corporal. Entre os resultados se destaca a prevalência de atitudes positivas, 

das mulheres idosas no contexto da terceira idade, em relação a sua imagem 

corporal. Apontam que sua experiência de envelhecimento é satisfatória e 

gratificante. Conferem à saúde física e mental condição fundamental para a 

avaliação favorável ou desfavorável sobre o corpo percebido. 

 

Palavras-Chave: Gênero; Geração; Terceira Idade; Imagem Corporal. 

 



ABSTRACT 

 

GOMES, D. S. THE BODY IMAGE IN OLDER WOMEN AND THEIR RELATION 

WITH GENDER AND SOCIAL, CULTURAL AND HISTORICAL CONDITIONS 

Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro – UENF, 2015. 

 
Regardless of an outstanding demographic transition in recent decades and the 

emergence of third age as a social and age segment, demonstrates a new 

perspective on the reality of elderly people in Brazil. The changes between a life 

period traditionally lived as losses and biological decline, presents nowadays through 

a restless generation, and that folds out into longer and diversity. The management 

of active aging, health and lifestyles, invests on aging body  speeches and produces 

old-age experiences. Meanwhile, the satisfaction and the favorable assessment - or 

negative - of their own body image stands out as bias to the understanding of gender 

relations and generational in the context of old age. Therefore, this study aims to 

answer the following problem: how older women perceive their own body image into 

historical, social and cultural conditions of gender? For this, is mainly aimed to 

examine how older women perceive their body image and the historical, social and 

cultural conditions involved gender. The methodological approach undertaken by 

qualitative research as the dominant approach and quantitative and statistical 

resources of descriptive analysis. The population of subjects in this study refers to 

the group of elderly women participants in project aimed Seniors - Seniors in Action - 

developed by the State University of North Fluminense (UENF) in Campos dos 

Goytacazes/RJ. Data collection and social variables involved in satisfaction with body 

image included the following instruments: exploratory interviews, social and 

demographic form, the Satisfaction Scale with Body Image Ferreira and Leite (2002) 

and, finally, the Scale Nine silhouettes of Stunkard et al. (1983). Quantitative data 

were submitted to descriptive statistical analysis, the qualitative content analysis of 

Bardin (1977), both sets of results discussed in the light of interdisciplinary gender 

studies, human aging and body image. Among the results the prevalence of positive 

attitudes of older women in the elderly, in relation to their body image. Shown that 

their aging experience is satisfying an drewarding. Given the physical and mental 

health fundamental condition for favorable or unfavorable evaluation of the perceived 

body. 

 

Keywords : Gender; Generation; Third Age; Body Image. 
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INTRODUÇÃO 

 
Nas primeiras décadas do século XXI, as mulheres se destacam entre o 

contingente populacional de pessoas idosas. Elas compõem novos cenários para o 

envelhecimento na atualidade, amiúde, são pessoas de referência em suas famílias, 

trabalham mesmo aposentadas, possuem função de suporte e transformam a noção 

de dependência reconfigurada em face de sua longevidade e maior expectativa de 

vida. 

A crença de que o envelhecimento produz o declínio progressivo e irredutível 

das capacidades biológicas, cognitivas e psicossociais na velhice corrobora a 

afirmação de que os idosos ocupam uma dimensão não produtiva, residual e 

terminal da natureza. Historicamente, o corpo feminino se equipara ao da velhice 

quando referenciados a partir dessa perspectiva naturalista, descrito por discursos 

científicos, sociais e morais. 

O processo ideativo de formação das imagens corporais ressalta por sua 

imersão e mediação na cultura e linguagem. A percepção - descrição visual e 

espacial do corpo - e as atitudes - dimensões do afeto, cognição e comportamento – 

são componentes avaliados para o conhecimento acerca da satisfação com a 

própria imagem corporal cogitada nos significados investidos sobre esta 

representação. Os fatores socioculturais que incidem sobre os grupos etários, 

exercem distintas influências sobre a busca por uma idealização de corpo e melhor 

satisfação com a imagem corporal. Em pessoas idosas, outros fatores estão em jogo 

nesta definição, como as funções corporais e condições de saúde. 

Neste sentido, o presente estudo calca-se nas pesquisas aplicadas para 

investigar, por meio de abordagem qualitativa (enfoque dominante) e recursos 

estatísticos complementares, o problema suscitado. Para alcançar seus objetivos, o 

trabalho desliza pelas etapas: exploratória e descritiva. Recorre aos procedimentos 

técnicos bibliográficos e de levantamento, como entrevistas não estruturadas, 

formulário sociodemográfico, instrumentos para a avaliação da satisfação com a 

imagem corporal - Escala de Satisfação com a Imagem Corporal de Ferreira e 

Leite/ESIC (2002) e Escala de Nove Silhuetas de Stunkard, Sorensen e Schulsinger 

(1983), além de observação sistemática desenvolvida no campo da extensão 

acadêmica. 
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As entrevistas e coleta de dados foram realizadas com mulheres participantes 

do projeto de extensão universitária Terceira Idade em Ação, desenvolvido na 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), abrangente à 

população idosa de Campos dos Goytacazes/RJ.  

Esta dissertação está dividida em partes, a primeira aborda os aspectos 

gerais sobre o envelhecimento populacional brasileiro e local, características da 

longevidade e o surgimento da categoria social da terceira idade. O segundo 

capítulo apresenta uma revisão histórica sobre a concepção de corpo nas 

sociedades, discussões e conceituação sobre gênero. O enquadramento teórico é 

finalizado com o tema da imagem corporal por meio da descrição de suas 

dimensões e características. A quarta parte deste relatório apresenta o percurso 

metodológico adotado para alcançar os objetivos deste levantamento e, sendo 

posteriormente expostos os resultados e discussão dos dados. Ao fim, as 

considerações e conclusões do estudo. 

PROBLEMA 

 

Como as mulheres idosas percebem a sua imagem corporal na perspectiva 

das condições históricas, sociais e culturais de gênero? 

 

HIPÓTESE INICIAL 

 

Acredita-se que as mulheres no contexto do envelhecimento apresentam-se 

insatisfeitas com a imagem corporal percebida e a relação com os condicionantes 

históricos, sociais e culturais de gênero interferem sobre essa condição. 

 

HIPÓTESE PÓS-ESTUDO EXPLORATÓRIO 

  

A satisfação com a imagem corporal na terceira idade é atribuída pelas 

mulheres idosas como efeito dos ganhos e conquistas obtidos em meio aos novos 

papéis e espaços sociais. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Analisar como as mulheres idosas percebem sua imagem corporal e as 

condições históricas, sociais e culturais de gênero implicadas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Descrever um conciso percurso das bases históricas acerca do corpo humano, 

com ênfase nos aspectos do gênero feminino e suas representações; 

  

2. Levantar os níveis de satisfação e insatisfação com a imagem corporal de 

mulheres na terceira idade; 

  

3. Relacionar as variáveis sociais independentes à satisfação com a imagem 

corporal percebida pela amostra; 

 

4. Analisar, com base na literatura científica, os aspectos socioculturais e históricos 

de gênero envolvidos na condição de satisfação ou insatisfação com a imagem 

corporal de mulheres idosas. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O avanço das áreas de conhecimento sobre o envelhecimento humano, 

gênero e imagem corporal são as motivações centrais do presente trabalho, o 

conhecimento acerca das experiências socioculturais e, ainda, corporais, sinalizam 

para a vivência de uma geração que torna-se cada vez mais longeva e populosa. A 

demanda por mais suportes empíricos e teóricos acerca da longevidade, em 

especial, a feminina, provoca as ciências humanas a indagar como o 

envelhecimento possibilita criar alternativas e recursos mais efetivos para o 

provimento de melhores condições de vida para as pessoas idosas.  

Em razão de examinar os aspectos sociais envolvidos nas relações de gênero 

e geração, aqui tomadas como hipótese para a interferência sobre os modos de 

experiência da imagem corporal feminina na terceira idade. Vale-se das interseções 

dos campos de conhecimento da Psicologia, Antropologia e Educação Física, para 

estimar o construto da imagem corporal. Sua investigação abrange a pesquisas na 

área da Saúde Pública, tendo em vista os impactos das avaliações negativas e 

depreciativas sobre as condições físicas e mentais pertinentes à relação somática. 

A trilha da discussão interdisciplinar oferece uma variedade de vieses 

temáticos e recortes teóricos. Isto posto, sua amplitude de análise demanda a 

definição precisa do objeto de estudo, para determinar os anseios da pesquisa e até 

que ponto ela pretende chegar. Neste sentido, a avaliação da satisfação com o 

corpo - engendrada como dimensão atitudinal do conceito de imagem corporal – 

constitui uma ferramenta para o conhecimento das condições e representações 

acerca do corpo na velhice. 

A satisfação geral com a imagem do corpo é reconhecida como elemento de 

discussão entre populações mais jovens, como crianças, universitários e adultos na 

meia idade. E, ainda que pessoas idosas possam padecer de distúrbios da imagem 

corporal e alimentares, tal segmento etário é paulatinamente desconsiderado. Neste 

sentido, a escassez de estudos sobre esse tema com pessoas idosas, se expressa 

pelo reduzido incentivo à elaboração, adaptação e validação de instrumentos 

técnicos para a avaliação diagnóstica da imagem corporal. 

O investimento em pesquisas acadêmicas e científicas sobre as 

especificidades de idosos fornece bases para o desenvolvimento e formulações de 
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políticas públicas que atendam a populações, traz visibilidade para a participação e 

colaboração de pessoas com mais de 60 anos em grupos e ações para a terceira 

idade que impõem um desafio para inovação em metodologias e estratégias de 

sociabilidade. As experiências, em permanente intercâmbio, nos espaços de 

extensão das universidades para a terceira idade, derivam como elementos 

intervenientes para a transformação social e formação de novas perspectivas sobre 

a velhice. 

Interfere, na construção do conhecimento e aprimora a contrapartida do 

campo acadêmico em proveito da coletividade. Neste sentido, o estudo dos 

processos que envolvem a satisfação ou insatisfação com o corpo, pelo prisma 

geracional, não busca ir além da elucidação de tais propósitos. 
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1. O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO HUMANO 

 
 Neste capítulo serão expostas informações acerca do tema abarcando os 

principais marcos históricos, sociais e demográficos que envolvem a população 

idosa, com o propósito de lançar luz sobre o processo de formação da categoria 

social da terceira idade.  

 

1.1. Tendências e Aspectos Gerais 

 
O envelhecimento é um processo contínuo ao longo do desenvolvimento 

biológico humano e, como categoria social, agrega aspectos socioculturais, 

históricos, relacionais e subjetivos que constituem, de modo singular, o ser idoso no 

curso da vida (LINS DE BARROS, 2007). A velhice se tornou nas últimas décadas 

um tema privilegiado nos debates científicos refletindo sua ambivalência, 

indeterminação e controvérsia. 

Segundo o relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, 

2012) “Envelhecimento no Século XXI: celebração e desafio”, a cada segundo, duas 

pessoas comemoram seu sexagésimo aniversário e que, em proporções anuais, 

representam 58 milhões de pessoas no mundo, se tornando idosas.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) estabelece como idoso aquele 

que possui idade igual ou superior a 60 anos, tanto em países “desenvolvidos” como 

nos “em desenvolvimento”1. No Brasil, a Política Nacional do Idoso (Lei nº 

8.842/1994) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) adotam a mesma 

conformação de idade, sendo este então aquele com mais de 60 anos (BRASIL, 

2003; 2010). 

Conforme as projeções indicadas pelo Relatório do Fundo de População das 

Nações Unidas (UNFPA, 2012), no ano de 2050, o número de idosos - em todo o 

mundo - será de dois bilhões, representando 22% população mundial. Há dois anos, 

eles representavam em torno de 11,5%. Esses dados corroboram com o fato de que 

                                                           
1
 Num documento anterior, datado em 1984, o mesmo órgão apontou que a idade de 65 anos era a 

estabelecida, embora naquela década já fosse possível verificar que os países mais pobres do mundo possuíam 
o aumento significativo das suas projeções em expectativa de vida populacional. Como por exemplo, os 
aumentos previstos na, então União Soviética (URSS) e nos Estados Unidos, que já haviam sido superados 
pelos índices encontrados na China e Índia (OMS, 1984, p.8-9).  
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a longevidade é uma realidade mundial, inclusive em países pobres e com maiores 

desigualdades sociais.  

Mesmo longevos, as condições socioeconômicas nem sempre são favoráveis 

e ideais para a garantia de suas necessidades e qualidade de vida na velhice 

(VERAS, 2009). De acordo com Carstensen (2007) a longevidade mundial verificada 

nas últimas décadas do século XX e nas primeiras do XXI decorre dos avanços 

conquistados ao longo da história humana, em especial, as observadas no século 

passado.  

A evolução obtida não resultou do propósito específico de aumentar a 

expectativa de vida ou mitigar as condições incapacitantes do envelhecimento. Ela 

adveio como um subproduto da busca por melhores condições para a população 

jovem, baseadas em suas demandas e, como resultado dos esforços culturais, 

científicos e tecnológicos, promoveram mudanças nos comportamentos de 

preservação da saúde e da qualidade de vida (CARSTENSEN, 2007). Durante o 

século passado, o desenvolvimento científico, cultural e educacional foi aprimorado, 

revolucionando os hábitos e recursos gerais de vida. O conhecimento produzido pela 

ciência favoreceu as condições sociais e oportunidades de envelhecimento das 

futuras gerações2.  

Conforme Fogel e Costa (1997) o aumento da expectativa de vida é efeito das 

transformações às quais a fisiologia humana vem sendo submetida, pelo meio 

ambiente, há, aproximadamente, 10 gerações, sobretudo, nas últimas terceira e 

quarta gerações. De acordo com a Organização das Nações Unidas (UNFPA, 2012) 

as condições que promovem o avanço da longevidade inter-relaciona fatores como 

“melhoras na nutrição, nas condições sanitárias, nos avanços da medicina, nos 

cuidados com a saúde, no ensino e no bem-estar econômico” (p.3). Ainda sobre o 

envelhecimento populacional, de acordo com Patrício (2006): 

 
A queda da mortalidade não teria mais tanto impacto no aumento da 
expectativa de vida, como teve no século XX, com o controle das 
doenças infecto-parasitárias, medidas de saneamento básico e 
imunizações, entre outros avanços. Enfatizam que „mudanças no 
estilo de vida, procedimentos cirúrgicos, vitaminas, antioxidantes, 
hormônios ou técnicas de engenharia genética, não terão a mesma 
capacidade de aumentar a expectativa de vida como ocorreu no 
século XX‟ [OLSANSKY e col. 2001] (PATRÍCIO, 2006, p.13). 

                                                           
2
 CARSTENSEN, Laura. Os idosos são mais felizes 

(http://www.ted.com/talks/laura_carstensen_older_people_are_happier?language=pt-br) 
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O fenômeno observado há, pelo menos, 50 anos, significou uma 

transformação radical nos hábitos de vida na sobrevivência humana naquele século, 

mas não se aplica ao contexto e aos desafios contemporâneos. O aumento da 

população idosa e a tendência do seu curso progressivo conduzem a diferentes 

problemas, arranjos, condições de vida e potencialidades que demandam o 

desenvolvimento de múltiplos setores da sociedade.  

O crescimento quantitativo e de representatividade das pessoas idosas em 

outros espaços, além do restrito universo doméstico ou comunitário, sugere que 

esse grupo etário e social se transformou e agora precisa ultrapassar as limitações 

impostas pelas conformações privadas e intrafamiliares.  

 

1.2. Terceira Idade: formação de uma categoria social 

 
Como objeto de atenção e intervenção pública, foi a partir da década de 1960 

que a velhice destacou-se de forma significativa. De acordo com Peixoto (2007) e 

Silva (2006) até esse período, o termo utilizado de modo corrente para designar a 

pessoa idosa era apenas “velho” ou “velhote”. O emprego dessa palavra não 

configurava, a priori, um insulto ou depreciação, mas por se referir de modo 

ambíguo, reforçava a condição de exclusão social do idoso (PEIXOTO, 2007). Ainda 

que não fosse comum designar pessoas de mais idade como “idosas”, este termo 

sempre esteve presente no vocabulário da língua portuguesa.  

De acordo com Motta (1997) a noção antiga e costumeira para designar os 

idosos, ou seja, a palavra “velho”, estava vinculada à noção de “decadência e a 

inatividade” (p.129). A imagem da velhice era associada a de “mendigos internados 

em „depósitos de velhos‟ e asilos públicos” (PEIXOTO, 2007, p.70). No livro A 

Velhice, de Beauvoir (1990), a autora apontava que os idosos de seu tempo, apesar 

de terem se tornado objeto de uma política, permaneciam sob uma condição social 

escandalosa. 

Historicamente, as sociedades pré-capitalistas - integradas por artesãos e 

camponeses – a relação entre o trabalho e a vida individual era mantida de modo 

recíproco, “a divisão do trabalho permitia adaptar as tarefas às possibilidades de 

cada um (...) quando se tornava inteiramente incapaz, o velho vivia com a família, 

que assegurava sua subsistência” (BEAUVOIR, 1990, p.273). 
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A segmentação etária e formação de categorias sociais são demonstradas 

por Ariès (1978) em relação às transformações e determinação da velhice, em duas 

importantes etapas: 

 
Primeiro, houve o ancião respeitável, o ancestral de cabelos de 
prata, o Nestor de sábios e prudentes conselhos, o patriarca de 
experiência preciosa: o ancião de Greuze, Restif de laBretonne e 
todo o século XIX. Ele não era ainda muito ágil, mas também não era 
mais tão decrépito como o ancião dos séculos XVI e XVII. Ainda hoje 
resta alguma coisa desse respeito pelo ancião em nossos costumes. 
Mas esse respeito, na realidade, não tem mais objeto, pois, em 
nossa época, e esta foi a segunda etapa, o ancião desapareceu. Foi 
substituído pelo “homem de uma certa idade”, e por “senhores ou 
senhoras muito bem conservados”. Noção ainda burguesa, mas que 
tende a se tornar popular. A ideia tecnológica de conservação 
substitui a ideia ao mesmo tempo biológica e moral da velhice 
(ARIÈS, 1978, p. 38). 

 

A ideia tecnológica referida por Ariès (1978) se relaciona aos novos espaços 

sociais ocupados pelos idosos numa sociedade transformada. Segundo Birman 

(1997, p. 195) “o conceito de velhice é recente na nossa tradição histórica, contando 

com apenas dois séculos de existência”. Sobre a velhice foram investidos valores 

negativos, considerando-se apenas como critério social o seu potencial funcional de 

produção e reprodução de riqueza (BIRMAN, 1997; MOTTA, 1997). 

Três principais acepções dentro da análise científica definem o conceito de 

geração explanado por Motta (2010a), são eles: coortes, grupos etários e gerações. 

Segundo a autora, o termo coorte indica “um conjunto de indivíduos nascidos num 

mesmo intervalo de tempo, expostos a um determinado evento de caráter 

demográfico” (p. 350), se dirige ao campo da estatística ou demografia.  

O termo grupos etários advém da tradição antropológica e se refere à filiação, 

“guardando um sentido ou uma função classificatória que inclui tanto as posições na 

família como na própria organização social mais ampliada” (p. 350). O significado do 

termo grupos etários extrapola o sentido cronológico, pois suas características 

enfatizam aspectos definidos culturalmente.  

Quanto ao termo geração propriamente dito, é designado pelo saber 

sociológico como “um coletivo de indivíduos que vivem em determinada época ou 

tempo social, têm aproximadamente a mesma idade e compartilham alguma forma 

de experiência ou vivência” (MOTTA, 2010a, p. 350).  
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A pesquisadora aponta que as possibilidades de definição, de criação de 

fronteiras entre as gerações e idades, estão em face de duas principais razões para 

suas ambiguidades e dificuldades na superação dessas delimitações, a saber, a 

contínua escassez de trabalhos teóricos e a polissemia, polivalência do termo 

gerações. Estes fatores contribuem para a imprecisão do conceito, mantendo a 

noção de geratividade, constantemente aplicada à produção de objetos 

tecnológicos, entre outras interpretações de uso informal no cotidiano (MOTTA, 

2010a, p. 349-50).  

Ainda no que se refere às conceituações sobre geração, a antropóloga Guita 

Grin Debert (2010) destaca essa categoria aos diferentes períodos do curso 

histórico: 

 
Pensar nas mudanças no curso da vida nas sociedades ocidentais 
contemporâneas tem levado autores a considerarem que a história 
desta civilização, estaria marcada por três etapas sucessivas, em 
que a sensibilidade investida na idade cronológica é radicalmente 
distinta: a pré-modernidade, em que a idade cronológica seria menos 
relevante do que o status da família na determinação do grau de 
maturidade e do controle de recursos de poder; a modernidade, que 
teria correspondido a uma cronologização da vida; e a pós-
modernidade, que operaria uma desconstrução do curso da vida em 
nome de um estilo unietário (DEBERT, 2010, p.73). 
 

A periodização da vida em segmentos etários passa a vigorar, de acordo com 

a autora, a partir do período moderno, também apontado nas palavras de Ariès 

(1978). Os estudos antropológicos de Debert (1994) contribuem para compreensão 

sobre a velhice no curso da vida pós-moderno. Alguns aspectos precisam ser 

considerados para uma análise social do envelhecimento, a saber: a) velhice não é 

uma categoria natural; b) as categorias de idade são construções históricas e 

sociais; c) a diversidade cultural e a busca por universais3 interferem no processo de 

envelhecimento; d) as noções de “idade cronológica”, “idade geracional” e “níveis de 

maturidade” devem ir além da abordagem desenvolvimentista sobre a velhice; e) a 

periodização da vida, conceito de geração e modernidade; f) a velhice como 

problema social e a análise científica e cultural perante a mesma.  

                                                           
3
 Os universais apontados por Debert (1994) estão baseados em Cowgille Holmes (1972) e se referem aos 

aspectos generalizáveis e afirmações universais. Como a de que em todas as sociedades, uma minoria é 
constituída por pessoas classificadas como idosas - e que entre estas - a maior parte é de viúvas, além de ser 
maior o número de mulheres em relação aos homens (p.13). 
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Desse modo, a velhice entra em cena como uma etapa do curso da vida 

contemporâneo, delimitada pelo mesmo processo que define cronologicamente a 

infância, adolescência e juventude. Demonstra que a idade não é uma categoria 

natural fundada em parâmetros biológicos e desenvolvimentistas, ao passo que 

também não constitui um fator explicativo para os comportamentos humanos 

(DEBERT, 2007). 

Além desses pontos, a terceira idade emerge como embaraçar das idades, 

transformada numa experiência contemporânea, constituída por meio das relações 

dialéticas e materiais em sociedade. Portanto, segundo Debert (2007), para melhor 

compreendê-las é indispensável: 

 
(...) recuperar os conteúdos investidos nessa classificação, as formas 
de mobilização e as condições que as tornam possíveis, a 
especificidade dos agentes encarregados de dar credibilidade às 
representações e o tipo de autoridade de que se servem para isso; 
os conteúdos simbolicamente produzidos e o modo pelo qual se 
constituem intervenções voltadas a uma população específica; a 
reelaboração e incorporação desses conteúdos nas práticas e 
autodefinições dos mais velhos (DEBERT, 2007, p.23). 

 
A terceira idade como categoria social, se tensiona com a experiência 

geracional que – segundo a antropologia clássica de Mannheim (1928) citado por 

Azevedo (2010, p.32) envolve a participação de indivíduos em: 

 
(...) correntes sociais e intelectuais próprias de sua sociedade e 
período e têm uma comunidade de vivência quanto às interações de 
forças que conformam a nova situação, pode ocorrer que, ainda 
assim, grupos de indivíduos dêem, ativa ou passivamente, resposta 
intelectual diferente ao mesmo estímulo histórico experimentado 
(MANNHEIM, 1928, citado por AZEVEDO, 2010, p.32). 

 
Durante as décadas de 60 e 70, o contexto de aprimoramento dos projetos e 

caixas de aposentadoria brasileiros, promoveu não apenas a sobrevivência física e 

econômica na velhice, mas o acesso destes a outros serviços, voltados ao 

entretenimento, lazer e novas experiências em organizações, grupos e clubes de 

convivência para a terceira idade (SILVA, 2006). 

Segundo Motta (1999), a forma de participação e engajamento entre mulheres 

e homens idosos nos espaços oferecidos para a terceira idade se diferencia no que 

concerne ao gênero. Eles se refletem na participação majoritária de mulheres em 

grupos com atividades extra domésticas e propostas culturais e de lazer organizados 
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por entidades governamentais ou privadas, como os centros de convivência, clubes 

e universidades para a terceira idade (MOTTA, 1999). 

Segundo Debert (1999) a recente conquista da liberdade promovida pela 

categoria da terceira idade possibilita o engajamento em atividades de lazer e 

promoção da saúde, transformando a condição de isolamento e exclusão, 

historicamente, conferida aos mais velhos.  

A participação masculina está centrada nas associações (federações e 

confederações) de aposentados e pensionistas para luta por direitos sociais 

(MOTTA, 1999). A maior dificuldade dos homens na adaptação à saída do mercado 

de trabalho é apontada por Camarano (2003) como razão para a sua baixa 

participação nas ocupações para a terceira idade, frente ao quantitativo de 

mulheres. Debert (2010) afirma que há uma atitude de reserva e indiferença dos 

homens na realização das atividades propostas nesses espaços geracionais. 

A origem do termo “terceira idade” é francesa, com a criação das 

Universités du T'roisième Âge (Universidades para a Terceira Idade) na década de 

1970, expressão que se expandiu para Inglaterra em 1981, através da 

Universitiesof theThird Age em Cambridge, então abrangendo ao uso no idioma 

anglo-saxão e difundindo o termo. 

Conforme estudos de Silva (2006) a “generalização e reorganização dos 

sistemas de aposentadoria, substituição dos termos de tratamento da velhice, 

discurso da gerontologia social, interesses da cultura do consumo e movimentos das 

„políticas de identidade‟” (p.49). Estes são os principais aspectos para a 

consolidação da terceira idade como categoria social. A experiência contemporânea 

do envelhecer e sua a condição social insere os idosos num campo de direitos e 

políticas antes não consolidadas.  

Motta (1997) ainda destaca questões ainda mais precípuas: 

 
Há, antes de tudo, um problema com o uso cotidiano da palavra 
velho. Na sua aplicação generalizada e indiferenciada a pessoas e a 
objetos, os significados de gasto e descartável predominam. Ao reino 
animal e, principalmente, aos humanos, acrescentam-se as 
remissões diretas ao desgaste da saúde e da energia e ao descarte 
final da morte (MOTTA, 2007, p.02). 

 

Os moldes desenhados a partir dos impactos sociais da ciência 

contemporânea desdobram em caminhos e “receitas” para uma longevidade 
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desejada e imaginária. Nesse sentido, Beauvoir (1990) afirma que:  

 
Quando compreendemos o que é a condição dos velhos, não 
podemos contentar-nos em reivindicar uma „política da velhice‟ mais 
generosa, uma elevação das pensões, habitações sadias, lazeres 
organizados. É todo o sistema que está em jogo, e a reivindicação só 
pode ser radical: mudar a vida (BEAUVOIR, 1990, p.665). 

 

 Para estimar tendências importantes relativas à compreensão da dinâmica 

social, econômica e de participação da população idosa, os dados quantitativos são 

de suma importância. Eles indicam que a heterogeneidade da categoria social da 

terceira idade expressa em números e, ao mesmo tempo, a homogeneidade 

presente nas demandas coletivas por políticas de cuidados e condições mais dignas 

na velhice. 

 

1.3. A longevidade da população idosa no Brasil  

 
O aumento do número de idosos brasileiros despontou de 1,7 milhão em 1940 

para cerca de 23,5 milhões em 2011 (IBGE, 2013). As mulheres brasileiras se 

destacam nesse universo, em que representam 55,5% do total de pessoas com mais 

de 60 anos.  

A maior parte delas é de idosas jovens e concentrada na faixa etária dos 60 

aos 79 anos de idade, somando 85,2%, os 14,8% restantes são de idosas mais 

longevas, com 80 anos ou mais (IPEA, 2012, p. 3). As regiões com maiores 

proporções de mulheres idosas no Brasil são Sudeste e Sul, ambas com 13,1% 

(IBGE, 2011). 

A figura 1 ilustra graficamente a estratificação social das pessoas idosas 

brasileiras em 2013. Conforme projeções em expectativa de vida do IBGE (2013), as 

mulheres, potencialmente, alcançariam a média de idade de 78,5 anos, já os 

homens, contaram 71,2 anos, no mesmo período. Assim, o documento identifica 

uma diferença de 7,3 anos entre mulheres e homens idosos (IBGE, 2014, p.27). 
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Figura 1 – Distribuição da População Idosa Brasileira por Características e 
Indicadores Sociais 

 

 
 

Fonte: IBGE (2014). 
 

O Sistema Nacional de Informações de Gênero (SNIG) no Relatório Anual 

Socioeconômico da Mulher (RASEAM) indica a transformação de variáveis sociais 

importantes para configurar o atual cenário do envelhecimento da mulher no país 

(SNIG/BRASIL, 2013): 

 
O crescimento da chefia feminina está relacionado a diversos 
fenômenos: o aumento da escolaridade das mulheres, que 
ultrapassa a dos homens em quase todas as faixas etárias, exceto 
entre as idosas; sua crescente participação no mercado de trabalho 
e, consequentemente, a contribuição para o rendimento familiar; a 
maior esperança de vida ao nascer das crianças do sexo feminino; o 
aumento no número de separações conjugais; e até mesmo 
mudanças culturais com relação ao papel das mulheres na família 
[Sabóia e Soares, 2004] (SING/BRASIL, 2013, p.30). 

 

A maior longevidade feminina acarreta vulnerabilidades, a baixa escolaridade 

é uma delas. O acometimento de doenças e a fragilidade física das mulheres idosas 

agravam-se quando são somadas às variáveis sociais às quais estão submetidas 
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como, baixa escolaridade, residir sozinha e ser cuidadora do parceiro dependente ou 

outro familiar (SNIG/BRASIL, 2013).  

Como exposto pelo Centro Regional de Informação das Nações Unidas 

(UNRIC, 2002) as palavras de Kofi Annan, à época, Secretário-Geral das Nações 

Unidas:  

Há também uma componente de sexo significativa nesta descrição 
da “entrada na maioridade” da humanidade. Em quase toda a parte, 
as mulheres vivem mais anos do que os homens. É mais provável 
que as mulheres sejam pobres na velhice do que os homens. Corram 
um maior risco de sofrerem de doença crônica e de incapacidade, de 
discriminação e de marginalização. Há uma maior probabilidade de 
terem de prestar assistência de cuidados e, por vezes, têm um triplo 
encargo: cuidar dos filhos, cuidar dos idosos e, claro, garantir o seu 
próprio bem-estar. Mas estes contributos – para a sua família, a sua 
comunidade e a economia – são muitas vezes ignorados (UNRIC, 
2002, p.01). 
 

1.3.1. Condições de Saúde e Autonomia 

 
As vulnerabilidades físicas são vivenciadas de modo diferenciado entre 

mulheres e homens, segundo Neri (2001) é reconhecido que o maior número de 

doenças letais é um dado masculino, principalmente, no que se refere às doenças 

isquêmicas do coração. Os acometimentos mais frequentes causadores de 

mortalidade entre os idosos são, por ordem de incidência, doenças cardíacas, 

câncer e doenças cerebrovasculares. Conforme a idade aumenta, essa ordenação 

se inverte e as diferenças entre homens e mulheres desaparecem em relação à 

constância de doenças cardíacas (NERI, 2001). 

Segundo a PNAD realizada pelo IBGE em 2008 (2010) a principal patologia 

crônica declarada pelos idosos – em geral - é a hipertensão, prevalecendo em 

53,3% dos idosos, mulheres e homens. Em segundo lugar, estão as doenças de 

coluna ou costas, 35,1%; em terceiro, a artrite ou reumatismo, contando 24,2% da 

população idosa no país. De acordo com o levantamento, “somente 22,6% das 

pessoas de 60 anos ou mais de idade declararam não possuir queixas de saúde. 

Para aqueles com 75 anos ou mais de idade, esta proporção cai para 19,7%” (IBGE, 

2010, p. 192). 

Tais condições impactam em sua qualidade de vida e na convivência com 

outras debilidades. Camarano (2003) ratifica esse apontamento considerando que 

as condições sociais das mulheres idosas e as distintas configurações em classes 
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sociais, raças e lugares/origens, estruturam conformações heterogêneas, mas 

socialmente desiguais, de envelhecimento feminino que as submete ao isolamento e 

à pobreza. 

Considerando o fenômeno da maior longevidade, o arranjo familiar das 

mulheres idosas tem se transformado para o unipessoal. Essa é uma tendência 

decorrente, principalmente da viuvez das mulheres idosas. Assim como nos casais 

que envelhecem juntos, a mulher também desempenha a função de cuidadora de 

seu parceiro e família (CAMARGOS; RODRIGUES; MACHADO, 2011). 

 Apesar da aleatoriedade e heterogeneidade dos determinantes econômicos e 

sociais, a viuvez é um elemento comum que pode associar-se às fragilidades da 

velhice. De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE em 2013, entre o 

contingente populacional de idosos no país o quantitativo de mulheres viúvas é 

maior do que em qualquer outra faixa etária (IBGE, 2013).  

Elementos como as limitações sociais e familiares experimentadas pelas 

idosas no decorrer da vida interferiram na inserção produtiva em campos de 

trabalho. De acordo com Motta (1999), elas não alcançaram a vida profissional e 

social tão ativa quanto a dos homens de sua geração, o ingresso em grupos da 

terceira idade estaria conduzindo-as a maior satisfação e plenitude. 

 De acordo com Faleiros (2008) pesquisas demonstram que as mulheres 

idosas cujo estado conjugal é de viuvez ou estão num arranjo familiar unipessoal, 

vivenciam maior satisfação com a vida, apesar das vulnerabilidades sociais que 

continuam a enfrentar: “as viúvas que tiveram uma vida opressiva hoje se colocam, 

na maioria, de uma maneira muito positiva porque elas conseguem ter um projeto de 

vida autônomo, conseguem realizar sonhos que o machismo não permitia antes” 

(p.67). 

 As mulheres idosas estão incluídas nas políticas públicas e sistemas de 

proteção social nacionais, conforme discute Goldani (1999), esse é resultado da 

universalização das políticas de seguridade social e acesso às aposentadorias e 

pensões. Assim, os preconceitos frente à velhice baseados na fragilidade inexorável 

da saúde, na pauperização e exclusão social são questionados. A diversidade de 

configurações de suporte familiar, aos quais mulheres com mais de 60 anos estão 

como referência no domicílio demonstra sua importância para a manutenção das 

condições de vida sociocomunitárias (CAMARANO, 2003). 
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1.3.2. Trabalho e Renda  

 
Em relação à renda financeira dos idosos brasileiros, a Síntese de 

Indicadores Sociais do IBGE (2013) aponta que o trabalho é fonte de renda 

significativa para os idosos. Os homens têm 35% da sua renda proveniente do 

trabalho atual enquanto para as mulheres, ela atinge 10%.  

Quanto à aposentadoria, 76,2% dos homens eram aposentados, frente ao 

total de 59,4% das mulheres aposentadas. A proporção de idosos que acumulavam 

aposentadoria e pensão se diferencia por sexo, sendo de 2,8% entre os homens e 

11,7% das mulheres idosas.  

A taxa de ocupação de idosos no mercado de trabalho em 2013 foi de 27,1%, 

indicando que a elevada proporção de idosos que não recebe aposentadoria ou 

pensão estando relacionada à sua maior inserção no mercado de trabalho. Já 15,3% 

dessas pessoas estavam ocupadas e aposentadas, e o tempo médio semanal 

dedicado ao trabalho foi de 34,7 horas (IBGE, 2013). 

Em relação à composição de domicílios, o aponta que os idosos compõem o 

arranjo familiar em 64,2% das residências brasileiras. Em tal quantitativo, cerca de 

43,5% os rendimentos mensais dos demais residentes/família, corresponde, per 

capita, a 1 salário mínimo ou menos (IBGE, 2013). Os idosos representam a pessoa 

de referência da família na maioria dos domicílios em que estão presentes e em 

80,5% delas, são os homens quem ainda desempenham esta função (IBGE, 2013).  

Segundo Camarano e Pasinato (2004, p.25), 

 
(...) 87,1% dos idosos do sexo masculino chefiam famílias, 72,6% 
trabalham 40 ou mais horas por semana e apenas 12,7% percebem 
um rendimento inferior a um salário mínimo mensal. Por outro lado, 
quase 20% das mulheres idosas vivem em casa de parentes, 18,5% 
não têm renda, 17,1% não têm autonomia para lidar com as 
atividades do cotidiano e 8,3% não enxergam. Entre os homens, a 
proporção dos que não conseguem desempenhar as atividades do 
cotidiano foi de 13,3% e a dos que não enxergam, de 7,4% 
(CAMARANO; PASINATO, 2004, p. 25). 
 

Embora a condição de dependência da mulher idosa, no que se refere ao 

trabalho doméstico, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012) 

aponta que:  

 
Ela continua sendo a principal responsável pelo cuidado doméstico, 
mesmo na condição de ocupada, o que não apresentou variações 
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expressivas no período. A proporção de mulheres ocupadas que se 
dedicavam a afazeres domésticos em 2011 foi de 89,0% e a de 
homens, 46,8%. Mais expressiva foi a diferença no número médio de 
horas trabalhadas em afazeres domésticos. As mulheres ocupadas 
dispendiam, em média, 22,0 horas semanais e os homens, 10,3. 
(IPEA, 2012, p.18). 

 

No que se refere à escolaridade, fator diretamente ligado à inserção e 

autonomia de renda de pessoas idosas. No Brasil, a maior parte deles possuía, em 

média, apenas 4,2 anos de estudo, em que 28,1% havia cursado menos de 1 ano de 

escolaridade e somente 7,2% estudou até a graduação ou mais (IBGE, 2013, p.33). 

Na região Sudeste, esses números representam o exposto na tabela abaixo (IBGE, 

2014): 

 

Tabela 1 – Tempo Médio de Anos de Estudo das Pessoas Idosas 
  

 
 

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais - IBGE (2014). 
 

Uma pessoa idosa residente no Estado do Rio de Janeiro tem em média 5,5 

anos de estudo, tempo maior que a média nacional e de outros Estados, a maioria 

deles possui tempo de escolarização de 4 a 8 anos. Além disso, a proporção de 

idosos com mais de 9 anos de escolaridade – 24,4% - assemelha-se aos sem 

instrução e com menos de 1 ano de estudos – que representa 20,0% da população 

(IBGE, 2014).  
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Os dados referidos acima são significativos para a compreensão da dinâmica 

dos fatores e variáveis sociais que impactam nas condições de vida atuais em torno 

do envelhecimento massivo da população. Além desse dado, faz-se mister 

apresentar informações gerais relativas à realidade de Campos dos Goytacazes/RJ, 

lócus desta pesquisa acadêmica. 

 

1.3.3. Dados Gerais sobre a População Idosa em Campos dos 

Goytacazes/RJ 

 
Os dados regionais identificados pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) através da verificação do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M), afirmam que a população de Campos dos Goytacazes 

com 65 anos ou mais - totalizou 37.610 habitantes em 2010. O número de mulheres 

idosas residentes no município com idade entre 60-74 anos correspondia, naquele 

ano, a 4,86% de toda população da cidade. Neste universo, a maioria delas - 2,06% 

- estava com 60-64 anos de idade (PNUD, 2013). 

 

Tabela 2 – Estrutura Etária em Campos dos Goytacazes/RJ 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013)4 

 

A esperança de vida ao nascer em Campos dos Goytacazes durante o ano de 

1991 indicava chegar aos 64,45 anos de idade - 19 anos após – de acordo com a 

mensuração populacional do Censo Demográfico em 2010, esta expectativa 

                                                           
4
 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/campos-dos-goytacazes_rj 
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aumentou em 10,37 anos, representando a estimativa de 74,82 anos de vida 

(TCE/RJ, 2013). Conforme os dados informados PNUD (2013) em outros recortes 

etários, as mulheres campistas representam um contingente total exposto na tabela 

abaixo: 

 
Tabela 3 – Dados sobre a Longevidade de acordo com o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal em Campos/RJ 
 

Faixa etária 
Nº de Habitantes 

Mulheres IDOSAS 
Nº de Habitantes 
Homens IDOSOS 

60-64 anos 2,06% 1,66% 
65-69 anos 1,56% 1,23% 
70-74 anos 1,24% 0,97% 
75-79 anos 0,88% 0,61% 

80 anos e mais 1,03% 0,62% 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2013) 

 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), recurso utilizado 

pela Organização das Nações Unidas para estratificar populações e conhecer os 

desafios e potencialidades locais (PNUD, 2013), vale-se dos seguintes critérios 

metodológicos para a sua análise: (a) renda per capita; (b) longevidade/esperança 

de vida ao nascer; (c) educação/acesso ao conhecimento (PNUD, 2013).  

Quanto ao IDH-M mensurado a respeito das condições de longevidade em 

Campos, no ano de 1991, ele indicava 0,658; em 2000, houve um aumento, 

elevando-se para 0,751 e em 2010 o índice demonstra 0,830.  O aspecto da 

longevidade saltou de um IDH-M médio para 0,830, um valor considerado muito 

elevado. Isto significa que existe uma positiva inter-relação da expectativa de vida ao 

nascer, taxas de mortalidade infantil e valores de renda para cada trabalhador 

(PNUD, 2013). 
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2. O Corpo e sua Historicidade 

 
O corpo como objeto do conhecimento científico, remonta a épocas e 

períodos históricos. Simultaneamente, a exposição de seu percurso, enquanto 

artefato e objeto empírico do conhecimento, não é uma tarefa neutra. Dar sentido ao 

passado em meio ao presente permanentemente indefinido, fluído e volátil requer 

esforço e rigor metodológico. Para revisar os marcos referentes à experiência 

corporal e de gênero das mulheres é necessário compreender os dados que 

descrevem os acontecimentos, as rupturas das concepções sociais e culturais 

acerca do feminino, das idades e da corporeidade. 

 
2.1. Representações sobre a Corporeidade 

 
A uma pesquisa que dialogue com os campos de estudos sobre as 

experiências corporais, de gênero e geração consiste em ampliar o olhar sobre a 

“diversidade de usos e significação do corpo na sociedade contemporânea, das 

classes sociais e relações com o corpo, das relações com a modernidade”, que 

refletem o poder da cultura e das representações sobre nossas ações (BRETON, 

2007, p.11).  

A via de acesso à compreensão lógica da história dos fenômenos sociais 

depende das incidências de interrupções, dos impactos e rupturas sociais, políticas 

e culturais provocadas. Tal perspectiva difere da noção de linear de continuidade 

progressiva da História e do conhecimento (LOURO, 2000). Para Foucault (2008) a 

historicidade de um conceito não pode prescindir o esforço de transpor as unidades 

descritas como épocas ou séculos - datados por períodos cronológicos definidos – 

com vista à análise de seus acontecimentos e rupturas.  

De acordo com o filósofo (2008) esse esforço exige superar a preocupação 

com uma “origem empírica” e motivações iniciais de determinado objeto de estudo 

social: “(...) para a análise histórica, não mais a pesquisa dos começos silenciosos, 

não mais a regressão sem fim em direção aos primeiros precursores, mas a 

identificação de um novo tipo de racionalidade e de seus efeitos múltiplos” (p.5).  

Pois à referida racionalidade, a história de um conceito, não depende do 

esforço por seu refinamento progressivo, mas de seus “diversos campos de 



36 
 

constituição e validade, suas regras sucessivas de uso e dos meios teóricos 

múltiplos em que foi realizada e concluída sua elaboração” (FOUCAULT, 2008, p.5). 

As bases que definem a coerência de um campo de conhecimento dependem 

dos critérios e rigor impostos pelo método científico, mas principalmente pela 

pertinência social, cultural e histórica do objeto de estudo (LOURO, 2000). Em 

conformidade com Foucault (1988), a autora afirma que a sexualidade é por ele 

definida como um “dispositivo histórico”, ademais: 

 
Em outras palavras, ela é uma invenção social, uma vez que se 
constitui, historicamente, a partir de múltiplos discursos sobre o sexo: 
discursos que regulam, que normatizam, que instauram saberes, que 
produzem "verdades". Sua definição de dispositivo sugere a direção 
e a abrangência de nosso olhar: um conjunto decididamente 
heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas (...) o dito e o não-dito são elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre 
esses elementos [Foucault, 1993, p.244] (LOURO, 2000, p.6). 

 

Sobre a constituição e o sentido atribuído à noção de “dispositivo histórico”, 

principalmente, com base nos processos históricos, políticos e de transformação dos 

Estados modernos durante os séculos XVIII e XIX, Costa (1999) aponta que os 

dispositivos são formados através do conjunto de práticas e enunciados discursivos, 

que integram e compõem elementos teóricos, reforçadores das técnicas de 

dominação constituídas ao nível do conhecimento e racionalidade dos saberes 

científicos (COSTA, 1999, p.50). 

A discussão acerca da temática de gênero e do corpo - no campo das 

ciências sociais e humanas – evidencia, segundo Foucault (1988), a demanda social 

e institucional pelo seu conhecimento e normatização. A preocupação com a 

corporeidade elegeu indivíduos específicos para os empreendimentos do saber 

científico, sobre as estratégias, controle e policiamento da sexualidade: 

 
Nas estratégias, de que se trata? De uma luta contra a sexualidade? 
De um esforço para assumir seu controle? De uma tentativa de 
melhor regê-la e ocultar o que ela comporta de indiscreto, gritante, 
indócil? De uma maneira de formular, a seu respeito, essa parte de 
saber que poderia ser aceitável ou útil, sem mais? De fato, trata-se, 
antes da própria produção da sexualidade. Não se deve concebê-la 
como uma espécie de dado da natureza que o poder é tentado a pôr 
em xeque, ou como um domínio obscuro que o saber tentaria, pouco 
a pouco, desvelar. A sexualidade é o nome que se pode dar a um 
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dispositivo histórico: não à realidade subterrânea que se apreende 
com dificuldade, mas à grande rede da superfície em que a 
estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao 
discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles das 
resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas 
grandes estratégias de saber e poder (FOUCAULT, 1988, p.100). 

 

Nessa direção, o autor indica que a sexualidade transcende a dimensão 

tácita, oculta, passível de revelação por meio das ciências naturais e abarca a 

compreensão dos fenômenos sócio-históricos, que se encontram além da 

substancialidade do sexo e corpo. A despeito de que ela seja relevante para tal 

compreensão, Foucault (1988) indica que o intensivo interesse sobre ela – expresso 

por saberes circulantes, disponíveis em enunciados científicos, concepções 

filosóficas, figuras literárias, entre outros princípios - denotam em si, uma armadilha. 

Como relembra Weeks (2000): “os corpos não têm nenhum sentido intrínseco 

e que a melhor maneira de compreender a sexualidade é como um „construto 

histórico‟” (p.25), portanto, o corpo não se restringe aos efeitos dos processos 

biológicos e ou meramente discursivos. 

 

2.2. Perspectivas sobre Gênero 

 
O conceito de gênero é utilizado nas ciências humanas e sociais como viés de 

análise de diferentes fenômenos e seus arranjos. As formulações teóricas e os 

avanços sociais do movimento feminista impulsionaram o desenvolvimento dos seus 

estudos, com objetivo de ultrapassar o enfoque dicotômico entre sexo/gênero 

pautado na suposta universalidade e imutabilidade biológica (SARDENBERG, 2004).  

Para fins de elucidação, a distinção entre os conceitos de sexo, identidade de 

gênero e orientação sexual - utilizados de modo corrente na cultura – é apontada de 

maneira objetiva e didática: 

 
Nós temos o sexo que a natureza nos dá, que guarda relação com 
nosso aparelho genital. Dito de maneira biológica: macho ou fêmea, 
conforme o órgão sexual com que nascemos. A identidade de gênero 
é a maneira como nos percebemos e nos colocamos no mundo, 
desempenhando o papel social esperado de cada gênero (homem ou 
mulher). A orientação sexual, por fim, é o sentido para o qual 
direcionamos nosso desejo, ou seja, nossa libido, a procura instintiva 
por prazer erótico (WYLLYS, 2014, p.24). 
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Boff e Muraro (2002) descrevem gênero como uma categoria introduzida nas 

discussões contemporâneas durante o século XX, em especial, a partir dos anos 80 

pelas feministas anglo saxãs. Os movimentos produzidos pelo feminismo da 2ª onda 

são apontados pelos autores como determinantes para a compreender e firmar 

distinção entre o dimorfismo sexual e as questões relativas ao poder que subjaz do 

enfoque masculino desta diferença, calcada no androcentrismo. Destacam que não 

basta apenas constatar tais diferenças, é imprescindível considerar como elas foram 

(e são) construídas social e culturalmente (2002, p.17). 

No tocante ao conceito de gênero e sua inter-relação com a idade, Motta 

(2005) destaca:  

 
O gênero povoa todos os mitos sociais de origem e a idade sempre 
constituiu-se, historicamente, em elemento estruturador na 
organização das sociedades, enquanto as gerações são, em toda 
parte, componente essencial da dinâmica coletiva que impele à 
continuidade e preside a reprodução social (MOTTA, 2005, p.8). 

 

 Assim como o gênero, as gerações e idades contribuem para estruturar as 

sociedades na esfera das relações sociais, tangenciadas por relações de poder, 

subordinação e dominação (MOTTA, 1999; LOURO, 2000). 

A interdependência entre os marcadores sociais de gênero e geração destaca 

o componente biológico embutido na diferenciação entre os sujeitos sociais. De 

acordo com Heilborn e Brandão (1999), em sua trilha pela elucidação do conceito de 

gênero destacam o privilégio da dimensão cultural para explicar e sustentar a 

„natureza‟ como pilar sobre o qual é construída a diferença sexual no aspecto de um 

dimorfismo da espécie humana. 

 A dicotomia da „natureza humana‟ e as „demandas da cultura‟ marcaram a 

definição dos estudos de gênero. Conforme Butler (2003), ainda no que se refere às 

relações de poder: 

 
O poder parecia ser mais do que uma permuta entre sujeitos ou uma 
relação de inversão constante entre um sujeito e um Outro; na 
verdade, o poder parecia operar na própria produção dessa estrutura 
binária em que se pensa o conceito de gênero. Perguntei-me então: 
que configuração de poder constrói o sujeito e o Outro, essa relação 
binária entre „homens‟ e „mulheres‟, e a estabilidade interna desses 
termos? Que restrição estará operando aqui? Seriam esses termos 
não-problemáticos apenas na medida em que se conformam a uma 
matriz heterossexual para a conceituação do gênero e do desejo? 
(BUTLER, 2003, p.8). 
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Os questionamentos da autora feminista sinalizam para a desconstrução e 

reelaboração das definições polarizadas de gênero. Azevedo (2010) ressalta o 

caminho percorrido por ela ao ponderar sobre a máxima “ninguém nasce mulher: 

torna-se mulher” proferida por Simone de Beauvoir em 1949 no livro O Segundo 

Sexo vol. 2. Para Azevedo (2010), Butler (1987) conseguiu submeter esta assertiva 

“a uma análise rigorosa e deixa clara sua oposição ao corpo natural e, de fato, a um 

sexo como essência, enfatizando sua natureza relacional; desse modo, desmonta o 

raciocínio binário incorporado na linguagem do „sistema sexo-gênero de Rubin‟” 

(p.38). 

Keller (2006) avança na direção da pesquisa científica de gênero e do 

pensamento teórico-metodológico feminista. A historiadora indica: “(...) as 

oportunidades abertas pela mudança social que o feminismo da segunda onda 

produziu (...) forneceu novos ângulos, novas maneiras de ver o mundo, de ver 

mesmo as coisas comuns; abriu novos espaços cognitivos” (p.29). 

Neste sentido, para Laqueur (2001) o conhecimento feminista está preso, de 

modo insolúvel, nas tensões envolvidas entre “a linguagem e a realidade 

extralinguística do outro; entre a natureza e a cultura; entre o „sexo biológico‟ e os 

intermináveis marcos da diferença social e política” (p.23). Assim, a situacionalidade 

do gênero e as especificidades da subjetividade se tornam componentes 

fundamentais para a compreensão das relações de poder.  

De acordo com Sardenberg (2004) os estudos de gênero no Brasil estiveram 

submetidos ao problema teórico-metodológico da definição de seu objeto/sujeito de 

conhecimento e da “situação” conferida a ele. Conforme exposto abaixo: 

 
(...) se já não nos ocupávamos mais com um objeto ideal (“a 
mulher”), ficávamos apenas com um objeto empírico (“as mulheres”). 
Não tínhamos ainda um objeto teoricamente construído – um objeto 
“formal”, que desse conta dos fenômenos observados e que 
encontrasse unanimidade entre as feministas. Na verdade, só vamos 
chegar a isso mais ou menos em fins dos anos de 1970, quando 
gênero será elaborado e conceituado como a construção social das 
identidades sexuais e como o objeto dos estudos feministas 
(SARDENBERG, 2004, p.21). 

 
As distintas situações, relações e performances caracterizam a pluralidade do 

sujeito feminino. No entanto, a expansão, validade e desenvolvimento do campo 

científico e social feminista engendraram contextos sociais e políticos que tornaram 
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seu campo de conhecimento mais abrangente, inserindo discussões sobre as 

identidades de gênero e sexuais. Conforme Keller (2006): 

 
A grande força da pesquisa feminista durante a última década foi o 
aprofundamento de sua compreensão do que posso chamar de 
„situacionalidade‟ do gênero. Tornamo-nos cautelosas com frases 
que começam com „as mulheres são...‟, percebendo que a única 
maneira de completar tal frase é dizer que as mulheres são pessoas, 
definidas por muitas variáveis sociais e que se adaptam às pressões 
e oportunidades que encontram, e têm recursos para isso (KELLER, 
2006, p.30). 

 

O ponto de partida apresentado pela historiadora possibilita investigar a 

intersecção entre as variáveis envolvidas na realidade da velhice e os investimentos 

e construções em torno do gênero feminino. Pois, como Motta (2010a) compreende, 

existe uma diferença sutil entre o preconceito etário e o sexismo, onde o primeiro se 

apresenta de forma menos perceptível e mais naturalizado pela constatação das 

transformações corporais, durante as várias idades, como marcas do registro do 

tempo e da “natureza” (p. 226). Em trabalho anterior, Motta (2002) destaca a 

perspectiva naturalista sobre o corpo idoso e o feminino que reforçam a crença no 

declínio irredutível das funções biológicas, cognitivas e psicossociais da velhice e 

inferioridade da mulher: 

 

Da mesma forma como sempre as mulheres foram ligadas à 

„natureza‟, como forma de dominação e controle – e toda a fase 

inicial do feminismo dos anos 60/70 foi um enorme movimento de 

esclarecimento e recusa a esse determinismo bioideológico –, assim 

ainda é feito com „os velhos‟. Mas de maneira diferente – e pior. É 

como se eles estivessem numa dimensão não produtiva e terminal 

da natureza – resíduos da natureza, objetos de necessário descarte 

(MOTTA, 2002, p.38). 

  

Tais concepções acerca do envelhecimento coincidem com o percurso 

histórico da condição feminina, cujos processos afastaram a mulher da vida pública 

e da participação social. A perspectiva naturalista sobre o corpo, enfatiza o 

envelhecimento como seu “outono”, estação em que a vivacidade das folhas é 

perdida, como descreve Motta (2010a): “no cotidiano, entretanto, as „idades‟ ainda 

são percebidas principalmente como parte do passar do tempo, mimetizando como 

duração e ritmo os ciclos da natureza e as estações, o que é expresso no corpo das 

pessoas” (p.226).            
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Nesta direção, Weeks (2000) afirma que as crenças e comportamentos são 

construídos, radicalmente, por relações definidas de poder que ultrapassam os 

limites biológicos, apesar da sexualidade feminina ser apropriada histórica e 

socialmente por parâmetros sexistas. 

 

2.3. Percurso Histórico e Definições Conceituais 

 
A compreensão dos fenômenos contemporâneos exige resgatar os 

acontecimentos de ruptura que transformaram as concepções acerca da vida ao 

longo da história humana. Para iniciar o resgate desta genealogia, o humano que 

ainda somos, possui vestígios datados desde, aproximadamente, 100.000 anos 

(MURARO,1993). Alguns estudiosos indicam o surgimento mais recente da espécie 

humana, entre 50.000 e 30.000 anos (MAZOYER; ROUDART, 2010). Embora 

existam tais indicativos, é preciso considerar que o conhecimento sobre o período 

pré-histórico é, obviamente, marcado pela inexistência da escrita, ou seja, de 

insuficiente registro histórico e temporal. Em relação à própria escrita, é datada há 

apenas 3.000 anos (MEREGE, 2011).  

O conhecimento sobre a dinâmica das primeiras organizações coletivas, 

caracteristicamente nômades e migratórias, bem como da existência humana se 

torna uma especulação. As marcas das suas criações, lugares habitados e registros 

fósseis preservam as vias para compreensão sobre aqueles tempos (BEAUVOIR, 

1990). 

Distingue-se que, na pré-história, as necessidades centravam-se na força 

física e luta pela sobrevivência, portanto eram caçadores-coletores (MURARO, 

1993). Quando se fixam ao solo, ao território, outro momento da história humana é 

iniciado. De acordo com Mithen (2002), a atividade agrícola é considerada um 

momento fundamental da pré-história humana, que dividiu os ancestrais caçadores-

coletores em formas nascentes de organização social. Para o autor (2002), “sem a 

agricultura não teriam existido aldeias, cidades, sociedades constituídas por estados 

– que transformaram de maneira tão fundamental os contextos em que as mentes 

dos indivíduos se desenvolvem hoje em dia” (p. 351). 

A transição da atividade predatória para a agricultura ocorreu no período 

Neolítico (10.000 a. C.), quando as regras de convivência começaram a se instituir 

dada a permanência na terra, gerando a integração e unidade cultural do grupo. 
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Além disso, o aperfeiçoamento das moradias, criação de mobiliário, costume de 

sepultar seus mortos e as formas rudimentares de arte são expressões desse 

movimento de subsistência pela terra (MAZOYER; ROUDART, 2010). 

De acordo com Vasconcelos (2010), a finitude enuncia uma experiência 

humana ancestral. Conforme expõe: 

A experiência de confronto com a morte é tão profunda e radical, que 
os arqueólogos, quando encontram vestígios de enterro ritual, vêem 
aí a marca inconfundível que distingue os primeiros hominídeos e 
seus descendentes. No Homo sapiens, os rituais de sepultamento 
revelam a preocupação permanente e universal de todos os nossos 
ancestrais para com a morte e com os mortos, e que inspira fascínio 
e horror. A sua ritualização significa, então, uma tentativa simbólica 
de sua domesticação, de despojá-la de sua violência e brutalidade, e 
transformá-la em uma „passagem‟ (VASCONCELOS, 2010, p.60). 

Na constituição das sociedades primitivas acuidade dos sentidos, a agilidade 

nos movimentos e rapidez das reações corporais foram determinantes 

(GONÇALVES, 2008). O corpo servia à caça e domesticação de animais, manuseio 

de instrumentos de plantio e, entre os domínios conquistados, o fogo e a fundição de 

metais – permitiram o aprimoramento e confecção de armamento bélico (MAZOYER; 

ROUDART, 2010). 

O exercício da linguagem escrita, gravada, transpôs os moldes da oralidade 

para a sua expressão material e cultural. Graças à possibilidade de reserva dos 

alimentos, obtivemos mais tempo para repouso e investimento em outras atividades. 

As pinturas e inscrições rupestres passaram então a não somente abordar o 

cotidiano de caça, mas se tornaram meio de registro do tempo histórico e da cultura 

(MURARO, 1993). Esses fatores descritos após a revolução neolítica e a invenção 

da escrita permitiram que o homem apurasse suas capacidades de abstração e 

representação do mundo. 

 

2.3.1. Antiguidade Greco-Romana, Monismo/Dualismo e Corpo Social 

 
A partir da Antiguidade Grega, a organização da vida e da sociedade 

ocidental, como conhecemos, fundou suas bases. A matriz filosófica grega ainda são 

referências que sustentam o pensamento do ocidental (COLLING, 2014). Na Grécia 

Antiga, a vida adquire um outro status, era concebida como algo que não se 

justificava em si ou por si, mas que se dividia em Bios e Zoo/Zoé. O termo Bio 
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designava a vida pública do cidadão ateniense, era a vida da conduta, excelência e 

das regras da beleza e harmonia em que os homens livres de Atenas exercitavam 

com intuito de aperfeiçoamento, para demonstrar que governando a si, eram 

capazes de governar a polis democrática. A Bios era a vida qualificada, virtuosa e 

admirável. O outro lado da vida, denominado de Zoo ou Zoé, indicava a vida como 

fato, como algo indiscriminado, aproximando os homens aos animais. Tal 

denominação incluía os escravos, aqueles que não morreram em defesa de Atenas. 

Sua condição perante a polis era desqualificada e sua liberdade restrita. Não eram 

livres para falar (léxis) e agir (práxis) publicamente e a vida equiparada ao âmbito 

das necessidades fisiológicas não representava algo a mais que isto (COSTA, 

2009).  

O termo soma era utilizado para designar o corpo como componente 

orgânico, contraposto à psique, vocábulo para designar a alma. Eles foram 

designados - pela primeira vez na história - através dos postulados de Anaxágoras 

(500-428 a.C.), em que “o que se mostra é um aspecto do invisível”. Neste contexto, 

a soma era utilizada não apenas para aludir ao corpo, visível, mas sim para 

denominar os cadáveres e tudo que representasse a não vida (VOLICH, 2000). 

A vida situada no campo das necessidades indicava o domínio privado, o 

universo das necessidades e da fisiologia, cuja vista pública (ágora) deveria ser 

escamoteada pela vergonha e constrangimento decorrentes de sua exposição frente 

aos ideais de harmonia e beleza gregos. Na condição fisiológica o homem se 

encontrava na condição de escravo, pois não possuía liberdade ou escolha quanto à 

necessidade da alimentação, sono, excreção e sexo (COSTA, 2009). 

A esfera privada das práticas corporais, como a higiene, a preocupação com 

a salubridade e saúde, expõe o modelo médico normativo no interior das famílias, 

que se desdobra até a era moderna. A diferença entre os papéis das mulheres e dos 

homens frente à responsabilização pelas práticas de cuidados evidencia as 

conformações de gênero numa dimensão política, social e cultural da relação com o 

corpo (COSTA, 1999).  

As concepções filosóficas tradicionais sobre o corpo humano se dividem em 

duas correntes centrais de pensamento, a saber, dualista e monista. Conforme 

Volich (2000) elas podem ser sintetizadas como o exposto pelo seguinte quadro: 
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Quadro 1 - Correntes de pensamento sobre a relação corpo-alma 

 

Monismo 

Teoria Formas Pontos de Vista Representantes 

Existência de um 
só princípio no 

homem: corpo ou 
alma 

Idealismo 
Alma espiritual é a 

única realidade 

Platão, Berkeley, 
idealistas do século 

XIX, Hegel 

Materialismo 
Corpo material é a 

única realidade 

Hobbes de La Mettrie, 
Spinoza, Cabannis, 

Moleschott, Haeckel 

Dualismo 

Existência de dois 
diferentes 

princípios no 
homem: corpo e 

alma 

Hilomorfismo 
Corpo e alma formam 

uma só substância 

Aristóteles, Tomás de 
Aquino, neo-
escolásticos 

Interacionismo 

Corpo e alma são 
duas substâncias 

tendo uma influência 
recíproca 

Descartes 

Paralelismo 

Corpo e alma são 
duas substâncias 
agindo de forma 

independente 

Leibnitz 

Paralelismo 
Psicofísico 

Corpo e alma são 
dois aspectos 

diferentes no homem 
Wundt 

Fonte: VOLICH (2000). 

 

As reflexões monistas e dualistas originam das teorias filosóficas pré-

socráticas e possibilitaram o desenvolvimento de diversas vertentes e concepções 

teóricas, metodológicas e científicas que propiciaram o avanço do conhecimento até 

os tempos atuais. Segundo Volich (2000) o monismo caracteriza as visões idealistas 

sobre o homem como um único princípio vital, em que alguns teóricos atribuem à 

alma. Conforme K. Jaspers (1985) citado por Volich (2000, p.52), as relações entre 

corpo-alma, possuem um “caráter unitário indissociável, em que cada homem 

vivencia em si mesmo”, sendo então objeto da fenomenologia e da 

somatopsicologia. 

As transformações da concepção monista, possibilitaram a transposição da 

noção de alma para a de mente. Uma delas é fortemente expressa nas bases da 

Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski e no balizamento da sua diferença.De 

acordo com Doria (2004): 

 
A psicologia genética de Vigotski difere muito da psicologia de Piaget 
e da maioria das tentativas de psicologias do desenvolvimento 
contemporâneas a ele. Apesar de partir de pressupostos monistas e 
materialistas, Vigotski não aceitava a redutibilidade dos processos 
psicológicos aos biológicos. Para ele, o homem seria dotado de uma 
"dupla natureza", uma material/biológica e outra histórica/cultural. A 
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segunda emergindo da primeira, mas subordinando-a ao longo do 
desenvolvimento histórico (DORIA, 2004, p.41). 

 

Sua concepção supera o monismo e o integra ao materialismo histórico 

afirmando a condição eminentemente social do desenvolvimento dos processos 

psicológicos (ou funções psicológicas superiores). Esta é dotada caráter histórico e 

processual, superando a cisão tradicional científica de sua época entre a estrutura 

biológica e sistema cultural da sociedade (GESSER, 2010). 

A teoria de Vigotski permitiu superar as divisões binárias mantidas pela 

tradição científica moderna apontando rumos epistemológicos por meio da síntese 

dialética entre mente e corpo. Segundo Gesser (2010, p.51), ao reportar Sawaia 

(2000) e Molon (2003), o sujeito é compreendido pelo psicólogo “a partir das 

dimensões materiais, relacionais, éticas, estéticas e afetivo-volitivas sem priorizar 

uma delas em detrimento das outras, sendo estas interligadas dialeticamente”. 

 No que se refere ao ponto de vista dualista entre corpo-mente, Passos (1999) 

elucida seus impactos no desenvolvimento científico como conhecemos hoje:   

 
Para a racionalidade moderna que se inaugura no século XVII, há 
duas maneiras de conhecer: uma maneira de conhecer a matéria e 
outra de conhecer o espírito (...) o conhecimento era obtido por um 
movimento reflexivo da razão, pois, para conhecer o próprio sujeito 
do conhecimento [...] Nos estudos contemporâneos da cognição há 
esta forte convicção de se ter finalmente superado o dualismo 
corpo/mente (...) Teríamos então finalmente alcançado uma 
perspectiva monista nos estudos da cognição. Mas de que monismo 
se trata? Na verdade, assim como devemos distinguir formas de 
dualismo, há diferentes atitudes monistas. Sabemos que há o 
dualismo de substância e o dualismo metodológico ao modo de 
Descartes, existindo também o dualismo de propriedade conforme se 
defenda a idéia da existência de uma única substância embora nela 
seja possível identificar diferentes características ou propriedades 
(PASSOS, 1999, p.68). 

 

As controvérsias e as distintas concepções sobre a relação mente-corpo 

articulam vertentes de pesquisa e conhecimento científicos, baseados na discussão 

dos diferentes parâmetros - monistas e dualistas - que estruturam e se desdobram 

em importantes teorias no campo da Filosofia e outros (VOLICH, 2000). A 

diversidade de práticas, técnicas e tratamentos corporais, se mostram segundo 

Breton (2007), envolve as manifestações afetivas e o âmbito das relações, servindo 

de veículo para a constituição das identidades e grupos sociais. 
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3. Imagem Corporal 

3.1 Antecedentes 
 

 A imagem corporal tem sido definida por pesquisadores, amplamente, como 

uma formação multidimensional, em que cognição, percepção, afeto, atitude e 

comportamento, integram-se e constroem as representações acerca da estrutura 

corporal: tamanho, peso, formato e aparência física (CASH, 2004; CASH; SMOLAK, 

2011; ROY; PAYETTE, 2012; TAVARES, 2003; LAUS et al., 2014).  

 De acordo com Cash e Smolak (2011) nos primeiros anos da década de 

1900, o cenário das ciências médicas em Viena/Áustria articulou neurologistas e 

psiquiatras na identificação de formas incomuns e variadas de experiência da 

imagem corporal. Os temas dos estudos centravam-se nas percepções suscitadas 

por danos cerebrais e formas neuropatológicas de experiência do corpo (CASH, 

2004). 

Entre a comunidade científica da época, o psiquiatra austríaco, Paul 

Ferdinand Schilder, em 1923, instruído pela noção de esquema corporal 

estabelecida por Henry Haed (1861-1940), fundamentou o conceito de imagem 

corporal (ROUDINESCO; PLON, 1997). Por esquema corporal, Head (1911) 

designou o mecanismo neuronal coordenador das mudanças posturais e motrizes do 

corpo (ROY; PAYETTE, 2012). O conceito de imagem corporal definido por Schilder 

(1935) citado por Scatolin (2012, p.115) consiste na “figuração de nosso corpo 

formada em nossa mente; ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta para nós” 

(p. 11).  

Schilder (1935) investigou a formação da imagem corporal referida como 

“representação ao mesmo tempo consciente e inconsciente da posição do corpo no 

espaço, considerada sob três aspectos: suporte fisiológico, estrutura libidinal e 

significação social” (ROUDINESCO; PLON, 1997, p. 370).  

De acordo com Barros (2005) e Mauri (2006), o psiquiatra e neurologista 

almejou evidenciar que a representação da imagem corporal ultrapassa o âmbito 

neurofisiológico, pois é impactada pelos desejos, atitudes e emoções em função da 

sua permanente interação social. 

No âmbito das pesquisas em imagem corporal são recorrentes as menções a 

Seymour Fisher (1922-1996), psicólogo que produziu significativos aportes para o 

campo de estudos (BARROS, 2005; RIBEIRO; TAVARES, 2011). Entre suas 
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principais contribuições, destaca-se a noção de bodyimageboundaries denominada 

como a função de permeabilidade e fronteiras entre o mundo externo e o corpo, a 

partir da consciência e percepção da imagem corporal (RIBEIRO; TAVARES, 2011).  

 Sua principal contribuição se refere à conceituação das forças e 

permeabilidades nas fronteiras dimensionais da imagem corporal, à qual é possível 

constituir barreiras e porosidades (FISHER, 1990). Entre os conceitos definidos por 

Fisher estão: as fronteiras da imagem corporal, a atribuição de significado a áreas 

específicas do corpo, consciência corporal e as distorções na percepção corporal 

(CASH; SMOLAK, 2011). 

 Ribeiro e Tavares (2011) demonstram através do levantamento sobre a 

produção teórica de Fisher, que o mesmo considerou as ideias de Piaget sobre as 

experiências sensório-motoras na infância como contribuição para compreender o 

desenvolvimento da percepção corporal. Conforme os pesquisadores, Fisher (1990) 

sugere com base em Piaget, que as experiências corporais na infância são 

determinantes para a constituição da sua percepção corporal, definição do self e 

aquisição da linguagem, bem como o desenvolvimento das habilidades cognitivas 

relacionadas à imagem e às sensações corporais. 

 

3.2. Dimensões Imagem Corporal  

 
 A imagem corporal pode ser definida como um construto multidimensional 

que consiste em representações sobre o tamanho, peso, formato e aparência física 

percebidas. Imbricados nesse processo estão os aspectos perceptuais, cognitivos, 

afetivos, atitudinais e comportamentais dos sujeitos, influenciados por determinantes 

como faixa etária, sexualidade e classe social (FERREIRA; LEITE, 2002). Além 

disso, as normas e padrões constituídos histórica, social e culturalmente sobre os 

corpos contribuem, decisivamente, para a formação dos significados que lhe são 

atribuídos. 

Para Fontes, Coutinho e Haase (2010) o conhecimento relativo a 

corporeidade envolve três tipos de representação: esquema corporal, descrição viso-

espacial do corpo e imagem corporal. Elas constituem-se em interdependência, na 

qual a primeira fornece informações sobre representação plástica das partes do 

corpo, a descrição ou habilidade viso espacial se refere à capacidade de especificar 

as posições e limites das partes do corpo e a imagem corporal, envolve as ações 
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semânticas que o corpo representa aos indivíduos, como nomear e defini-lo como 

um todo ou sobre suas partes. 

Para Tavares, Campana, Filho (2010) a crença em alcançar expectativas 

irreais em relação a características da aparência corporal indica componentes do 

processo subjacente a ele. Assim como o comportamento de evitação, exposição ou 

exames minuciosos sobre o corpo. Para os pesquisadores, o componente afetivo 

provoca ansiedade, estresse e preocupação com a aparência. O componente 

perceptivo refere-se aos distúrbios da imagem do corpo exteriorizados em formas 

distorcidas de perceber o corpo, como deformado em suas dimensões e tamanho. 

Segundo Freitas (2008) estudos realizados por Sherrington (1956) elucidam 

os aspectos fundantes do conceito de imagem corporal. A cinestesia produzida pela 

sensibilidade somática abarca as dimensões: interoceptiva e propriopceptiva ou 

postural, cuja base periférica encontra-se nas articulações músculos do corpo. As 

atitudes e movimentos, controle do labirinto, equilíbrio e sinergia são componentes 

envolvidos neste processo de percepção sobre as dimensões corporais.  

De acordo com o pesquisador, no que se refere aos estudos empenhados por 

Vigotski (2003) salienta que o conhecimento de cada ser humano é construído a 

partir de um processo de interação social, na qual participam as funções mentais 

superiores humanas, como imaginação, inteligência abstrata e, em especial, as 

representações mentais. Assim, a produção de imagens sobre os contornos do 

corpo são se define apenas pelo o que ele enxerga, mas sim pelo conhecimento 

constituído anteriormente. 

  

3.3. Pesquisas em Imagem Corporal 

 
O construto de imagem corporal transitou das definições seminais de Schilder 

(1935) sobre a imagem formada por nossa mente a respeito do corpo percebido até 

as definições encontradas nos estudos atuais do campo. A definição contemporânea 

da imagem corporal decorre das inúmeras pesquisas enfocando a percepção de 

populações universitárias, jovens, crianças e adolescentes. Entretanto, o interesse 

de pesquisa e o acúmulo de literatura científica em imagem corporal de adultos, com 

recortes etários de 40-50 anos ou de idosos, têm aumentado nas últimas décadas 

(GROGAN, 2011).  

Segundo Cash (2011), são escassos os estudos que avaliam a imagem 
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corporal em delineamento longitudinal avaliando a percepção das mesmas pessoas 

sobre sua própria imagem corporal ao longo do processo de envelhecimento. Os 

estudos em torno da temática, geralmente são transversais e não consideram as 

interferências geracionais. De acordo com o psicólogo, a maioria dos estudos sobre 

pessoas idosas, na área, seleciona coortes em amostras de sujeitos jovens e 

adultos mais velhos, comparando-os.  

Conforme apontado por Grogan (2011), a exposição ao apelo cultural por 

imagens corporais está baseada em definições estritas de idade, raça e peso 

corporal. Na esfera da cultura, o corpo feminino na velhice é cercado de restrições 

pelos discursos de massa: 

 
Older women are often portrayed as asexual, lonely, and 
depressed; and sexual desire in older women is often a point of 
ridicule. When an older woman is portrayed in a sexual role, 
she is usually a woman who has a youthful appearance, and 
the director often avoids exposing her body by implying sexual 
activity rather than actually filming her naked or partially naked, 
using body doubles, or by filming from a distance (GROGAN, 
2011, p.94). 

 

No que se refere a esfera sociocultural, Cash (2011) aponta que as 

mensagens culturais transmitidas como “normas” ou expectativas acerca dos 

modelos ideais de aparência e características físicas determinam valores e crenças. 

Estas desempenham significativo papel na cultura com base nas definições de 

gênero e sexuais, sendo internalizadas. Igualmente, possibilitam a aquisição de 

atitudes em relação à imagem corporal, referentes às práticas de auto avaliação e 

comportamentos de investimento. Segundo o psicólogo, a aquisição de atitudes 

frente à imagem corporal demonstra seu papel central na organização e interação 

entre cognição, emoções e processos comportamentais (CASH, 2011). 

O campo de pesquisas sobre imagem corporal no Brasil ainda é bastante 

recente. De acordo com Laus et al. (2014), o campo de pesquisas em imagem 

corporal no Brasil, apresentava nas bases de dados da CAPES (figura A), do ano de 

2001 a 2011, 387 dissertações e teses acadêmicas. Esse número é considerado 

pelos autores como cinco vezes mais elevado que o número encontrado nas 

mesmas bases no período de 1987 a 2000. 
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Figura 2 - Comparação entre Bases de Dados de Pesquisas em Imagem Corporal 

 

 

 

Fonte: LAUS et al. (2014) 

 

Indica do mesmo modo, o quantitativo de publicações em revistas indexadas 

na Scielo (figura B), contendo um total de 155 trabalhos sobre imagem corporal de 

1998 a 2012 e as identificadas no Scopus (Figura C), de 1992 a 2013 com 321 

publicações científicas.  

Os autores destacam que a quantidade e o interesse por pesquisas em 

imagem corporal têm crescido rapidamente. Embora ainda existam grandes 

disparidades em relação às pesquisas seccionadas pelo sexo, idade e estratificação 

do componente da imagem corporal a ser avaliada. Em relação às pesquisas 

exclusivas com sujeitos do sexo feminino, identificam que estas representam o 

dobro do encontrado para homens ou outros grupos de indivíduos (LAUS et al., 

2014).  

De acordo com Damasceno (2005) o Brasil conta com reduzido número de 

pesquisas de avaliação da imagem corporal adaptados e tranculturalizados à 

realidade brasileira. Em relação a estudos com população idosa, apontam ainda que 

os primeiros referenciais sobre o tema no país foram desenvolvidos por Steglish em 

1978, através do questionário de Autoestima e Autoimagem, Farias e Carvalho, em 

1987 com a Escala de Autoavaliação do Esquema Corporal envolvendo o 

conhecimento de crenças (cognições) e percepções do indivíduo acerca do seu 

corpo. 
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A dispersão e escassez de pesquisas e desenvolvimento de instrumentos 

sobre imagem corporal para outros seguimentos etários, como os de idosos, tornam 

visíveis sua insuficiência perante as inúmeras investigações de enfoque patológico 

sobre os fenômenos de distorção do tamanho e forma dos corpos de crianças, 

adolescentes e populações universitárias (ROY; PAYETTE, 2012) 

No que se refere às pesquisas nacionais envolvendo pessoas idosas, Chaim, 

Celisa e Sera (2009) realizaram um levantamento com idosos pela faculdade de 

medicina da Universidade de São Paulo (USP), utilizando instrumentos: escala de 

silhuetas e escalas de autoestima. Os dados encontrados pelas pesquisadoras 

sugerem que a maior parte dos idosos avaliados encontra-se insatisfeita com sua 

imagem corporal, tendo em vista que afirmam desejar possuir silhuetas mais magras 

que as que consideram ter, apesar de alguns dos sujeitos terem sido considerados 

hipotróficos, ou seja, abaixo do Índice de Massa Corporal (IMC). 

Balestra (2002) em Goiânia/GO e Menezes, Lopes e Azevedo (2009) em 

Salvador/BA, apresentam em comum os seguintes resultados: (a) interferência das 

atividades físicas na determinação de positiva ou negativa sobre a estima da 

imagem corporal de idosos, (b) as diferenças individuas psicológicas, fisiológicas e 

sociais são capazes de influenciar a avaliação favorável ou desfavorável sobre o 

próprio corpo na velhice, (c) as experiências corporais no envelhecimento como 

oportunidades de desenvolvimento psicomotor.   

Fernandes e Garcia (2010) identificaram resultados que indicam um duplo 

padrão de percepção da imagem corporal em mulheres idosas. De acordo com as 

pesquisadoras, as idosas percebem seus corpos como frágeis, modificados, doentes 

e feios, abarcando vivências negativas. Mas, por outro lado, demonstram satisfação 

com a sua dimensão corporal, identificando-se como “ainda bonita e conservada” 

(p.879). As autoras apontam que a maternidade, sobrecarga de trabalho doméstico 

e violência conjugal são fatores relatados que interferem negativamente nos 

resultados encontrados. 

Os estudos sobre imagem corporal de pessoas idosas brasileiras, abrange 

segmentos dentro desse recorte etário, como o de idosos institucionalizados. Os 

trabalhos de Teixeira, Corrêa, Miranda e Ferreira (2012) e Machado, Sudo e Pinto 

(2010), constataram a avaliação da percepção da imagem corporal de idosos 

institucionalizados, em asilos (Instituições de Longa Permanência para 
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Idosos/ILPL‟s), respectivamente, nas cidades de Porto Alegre/RS e Juiz de 

Fora/MG.  

Entre os dois estudos, salvaguardada a impossibilidade de generalização são 

identificados os seguintes resultados: (a) as imagens corporais percebidas se 

referem a interpretações mais positivas sobre o corpo, mesmo no contexto 

institucional (b) as expectativas, visões e percepções dos idoso institucionalizados 

sobre a imagem de seus corpos referem-se à preocupação com a sua condição 

biológica e de saúde.  

Apontamentos de Roy e Payette (2012) permitem elucidar o cenário desses 

estudos, indicam que em idades mais avançadas, a importância dada à imagem do 

corpo como ele se relaciona com a aparência física é menor em comparação com as 

amostras mais jovens. Além disso, as associações entre a imagem corporal e saúde 

física e mental também são recorrentes. Os autores explicam que existem tensões 

em relação ao envelhecimento do corpo, como (aparência Vs. saúde, interior Vs. 

exterior, natural Vs. artificial), sendo recorrentes em pesquisas com idosos. 
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4. METODOLOGIA 

 
Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

para obtenção dos resultados descritos adiante. Viabilizar a reprodutibilidade desta 

pesquisa em diferentes contextos sociais e culturais envolvendo a terceira idade 

feminina é um dos seus propósitos.  

 
4.1. Universo do Estudo 

 
 A pesquisa foi realizada no contexto do Projeto de Extensão Universitária 

Terceira Idade em Ação, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários (PROEX) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro (UENF) através do Centro de Ciências do Homem (CCH). O Projeto de 

Extensão teve início no ano de 2011 com o objetivo de ampliar o contato da 

comunidade de idosos residente em Campos dos Goytacazes e outros municípios 

da região com a UENF para integrar e disseminar os conhecimentos científicos 

produzidos pelo campo acadêmico.  

Suas atividades são ofertadas todos os dias úteis da semana, pela manhã 

para pessoas inscritas com idade acima de 55 anos, por meio da apresentação de 

atestado médico sobre as condições de saúde física e mental do participante com a 

finalidade de desenvolvimento das atividades propostas. As ações são conduzidas 

por profissionais e alunos bolsistas com enfoque multiprofissional fornecendo 

suporte nas oficinas de atividade física como, yoga e meditação, capoeira, 

hidroginástica ou mesmo nas educativas: minicursos sobre saúde, inglês, nutrição, 

fisioterapia, introdução à informática e atividades culturais externas. 

 Seus objetivos e atuação assemelham-se aos implantados em Instituições de 

Ensino Superior no modelo de Universidade para a Terceira Idade, que segundo 

Veras (2004) são um “centro de convivência ampliado (…) e campo de 

experimentação e assistência integralmente voltado para os desafios da terceira 

idade” (p.432). O conjunto de idosos do projeto Terceira Idade em Ação é marcado 

pela presença majoritária de mulheres idosas, assim como o comumente encontrado 

em programas para a terceira idade (DEBERT, 1999; CACHIONI, 1998; MOTTA, 

2010b).  
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4.2. População do Estudo e Amostra 

 
A população da pesquisa é composta por, aproximadamente, 250 idosos que 

participam de projeto voltado à terceira idade. O recorte da amostra incluiu 14 

mulheres na faixa etária de 57-78 anos, com média de idade de 66 anos, inscritas no 

projeto. Não foram utilizadas estratégias específicas de amostragem, aderindo 

somente aos critérios: faixa etária de acordo com o escopo desta pesquisa, vínculo 

ao grupo da terceira idade e sexo feminino. Em termos de classificação 

metodológica, de acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2006), a amostra é 

qualitativa, não probabilística, variada e composta por indivíduos-tipo (p.272). 

No que se refere à análise dos dados quantitativos levantados, a presente 

amostra (n=14) não incorpora, rigorosamente, o critério probabilístico. Deste modo, é 

contingente à amostra em si, posto que não se estende ao todo da população (GIL, 

1989; SAMPIERI et al., 2006). 

Embora o tamanho da amostra não abranja em quantidade o universo 

populacional de mulheres idosas do município, os critérios assumidos em relação às 

variáveis situacionais da população pesquisada, abarcam suas características e 

permitem demonstrar tendências. O intento desta pesquisa exige a análise de 

aspectos qualitativos da condição da mulher idosa frente à corporeidade, de modo a 

recusar generalizações e amplificações ao nível populacional, embora inclua a 

compreensão acerca das dimensões socioculturais e coletivas envolvidas no 

processo de envelhecimento. Portanto, o cálculo do coeficiente de correlação de 

Pearson (p), foi utilizado para conhecer o grau de significância e associação entre as 

variáveis e identificar a direção das tendências tomadas pela amostra. 

Este estudo foi submetido ao Centro de Pesquisa Interdisciplinar em 

Cognição e Linguagem da UENF/Comitê de Ética, em forma de projeto, obtendo 

aprovação para sua execução, assim como dispôs de consentimento livre e 

esclarecido de todos os sujeitos da pesquisa por meio de assinatura em termo 

pautado na Resolução nº 196/96 do CONEP/CNS (ANEXO A). 
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4.3. Tipo de Pesquisa 

 
 Este estudo tem como finalidade conhecer a dimensão da satisfação com a 

imagem corporal de mulheres na terceira idade e relação com variáveis sociais 

correspondentes ao processo de envelhecimento. Para atingir tal objetivo, sua 

metodologia baseia-se nas pesquisas aplicadas, cujo escopo é “gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos. 

Envolve verdades e interesses locais” (KAUARK; MANHÃES; SOUZA, 2010, p.27).  

O problema de pesquisa é abordado a partir de um modelo de enfoque, 

dominantemente, qualitativo. De modo complementar, foram utilizados recursos e 

tratamento estatístico. O problema de estudo em foco possui abordagem qualitativa 

que visa melhor elucidar a realidade encontrada acerca dos sujeitos da pesquisa, 

além de possuir o propósito de ampliação dos fenômenos investigados, para 

verificar sua relevância e demanda por aprofundamento (GIL, 1989). 

A pesquisa qualitativa intenta descobrir e aperfeiçoar suas questões no 

decorrer do processo de pesquisa (SAMPIERI et al., 2006). Tendo em vista o caráter 

dinâmico e mutável ela não estabelece suas hipóteses de maneira rígida. O objetivo 

dessa modalidade de investigação científica é descobrir uma realidade, sem 

restringir-se apenas à mensuração das variáveis envolvidas no fenômeno e 

generalizar sua incidência, mas sim, estimular sua compreensão. De acordo com 

Sampieri et al. (2006) “os dados coletados se valem da linguagem natural ao invés 

do uso da medição ou quantificação dos fenômenos, buscando entender o contexto 

e ou o ponto de vista do sujeito-ator social” (p. 9). 

Ainda de acordo com os mesmos autores, a pesquisa quantitativa, de maneira 

complementar ao enfoque qualitativo, enriquece a análise dos resultados 

encontrados frente ais dados da realidade do contexto de pesquisa: 

 
É preciso conhecer e obter a maior quantidade de informação sobre 
a “realidade objetiva”. A realidade do fenômeno existe e é certo que 
conhecemos os eventos à nossa volta por meio de suas 
manifestações. Para entender nossa realidade, o porquê das coisas, 
é preciso registrar e analisar tais eventos (Lesser, 1935). Portanto, 
para esse enfoque (o quantitativo), o indivíduo existe e possui um 
valor para os pesquisadores, mas de forma alguma está perto de 
demonstrar quão bem se ajusta à realidade objetiva. Documentar 
essa coincidência é o objetivo central de muitos estudos quantitativos 
- que os efeitos que consideramos apresentar uma doença sejam 
verdadeiros, que captamos a relação “real” entre as motivações de 
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um indivíduo e sua conduta, que o material que se supõe ter uma 
determinada resistência realmente a tenha, etc. (SAMPIERI, et al., 
2006, p.14). 

 
Portanto, os dados verificados e registrados num levantamento de campo, 

são primordiais para o confronto das informações sobre a realidade investigada, 

assim, de maneira a complementar aos dados qualitativos, a análise quantitativa dos 

dados permite o aprofundamento nos estudos sociais e subjetivos, viabilizando o 

estabelecimento deste confronto. 

No que se refere ao enfoque dos objetivos, a presente pesquisa parte do nível 

exploratório que, segundo Gil (1989), tem a finalidade de “desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de problemas mais precisos 

ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (p.44). A etapa exploratória da 

pesquisa, ainda de acordo com o autor, é comumente adotada “quando o tema 

escolhido é pouco explorado e torna-se difícil, sobre ele, formular hipóteses precisas 

e operacionalizáveis” (GIL, 1989, p. 45).  

Num segundo momento da investigação, os referenciais de pesquisa 

descritiva foram utilizados com fim de especificar as características e propriedades 

do fenômeno estudado. Ainda com base no exposto por Sampieri et al. (2006, 

p.101), as pesquisas descritivas: 

 
(...) medem, avaliam ou coletam dados sobre diversos aspectos, 
dimensões ou componentes do fenômeno a ser pesquisado. Do 
ponto de vista científico, descrever é coletar dados (para os 
pesquisadores quantitativos, medir; para os qualitativos, coletar 
informações). Isto é, em um estudo descritivo seleciona-se uma série 
de questões e mede-se ou coleta-se informação sobre cada uma 
delas, para assim (vale a redundância) descrever o que se pesquisa” 
(SAMPIERI et al.., 2006, p. 101). 

 
No que se refere aos procedimentos técnicos, foram utilizados levantamento e 

bibliografia. O estudo se constituiu a partir do eixo de análises apresentados no 

marco teórico deste estudo. Por meio dele, foram levantadas informações em 

documentação indireta, que segundo Marconi e Lakatos (2004), são as publicações 

científicas como, livros, teses de doutorado, artigos em revistas eletrônicas e 

impressas, anais de eventos e congressos. Objetivando sistematizar os dados 

bibliográficos coletados, procedeu-se pela identificação, localização, compilação e 

fichamento da literatura sobre os temas, Envelhecimento Humano, Gênero e 

Imagem Corporal. 
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O levantamento bibliográfico foi realizado em meio virtual/eletrônico e físico. 

Em meio eletrônico, entre as bases de dados consultadas estão Periódicos CAPES, 

SciELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde), Editora Elsevier B. V. 

(elsevier.com/locate/bodyimage), BVS – Psi Brasil (Biblioteca Virtual em Saúde 

Psicologia - Brasil). Como recurso e filtragem utilizou-se a ferramenta Google 

Acadêmico (scholar.google.com.br) para acesso às publicações eletrônicas. 

Entre os acervos de núcleos de estudos e pesquisas mais consultados: 

Núcleo de Estudos da Mulher da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Laboratório de Estudos do Corpo/LABESC da Universidade Federal de Juiz de Fora 

em Minas Gerais (UFJF), o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a 

Mulher/NEIM da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Biblioteca Virtual da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

Segundo Spinak (1998) a investigação acadêmica somente consegue se 

desenvolver se estiver em constante troca e disseminação das informações. 

Portanto, a comunicação e a informação são componentes intrínsecos à prática 

científica. Spinak (1998) destaca que, identificar as tendências, impactos e 

obsolescências das produções científicas de determinado campo do conhecimento 

depende da representatividade quantitativa de seus trabalhos já citados, da maneira 

como integra as disciplinas nas áreas do conhecimento, além da qualidade das 

revistas disponíveis em cada uma das disciplinas, favorecendo as potencialidades 

bibliométricas e a qualidade da pesquisa. 

 

4.4. Instrumentos e Variáveis 

 
Os instrumentos para coleta dos dados compuseram o seguinte conjunto de 

estratégias: observação sistemática desenvolvida no campo da extensão 

acadêmica, abordagem ao sujeito, apresentação de pesquisa e termo de 

consentimento (Res. nº 196/96 CONEP/CNS); Escala de Silhuetas de Stunkard, 

Sorensen e Schulsinger (1983), formulário sociodemográfico; Escala de Satisfação 

com a Imagem Corporal de Ferreira e Leite (2002); entrevistas não estruturadas com 

roteiro de questões abertas. 

As variáveis do presente estudo são discriminadas em: satisfação com a 

imagem, atributos físicos e peso corporais; a categoria de mulheres na terceira 

http://www.elsevier.com/locate/bodyimage
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idade; condições sociais de gênero e geração. Sendo as variáveis 

independentes/indeterminadas as condições materiais e sociais, e as variáveis 

dependentes/determinadas, os níveis de satisfação e insatisfação com a imagem 

corporal, verificados por meio das escalas avaliativas. 

Conceitualmente, este estudo visa compreender a imagem corporal no âmbito 

da avaliação favorável ou desfavorável que um sujeito constrói acerca de si. Haja 

vista que sua experiência e percepção sobre a dimensão corporal são constituídas 

pelas interlocuções nas relações sociais, pelas normas e adequações internalizadas. 

 

4.4.1. Formulário Social e Demográfico 

 
A aplicação do formulário visou levantar indicadores sociais relativos às 

variáveis do cotidiano das mulheres idosas brasileiras. O questionário 

multidimensional desenvolvido por Veras e Dutra (2008) – Brazil Old Age Schedule - 

forneceu suporte à elaboração do roteiro sociodemográfico deste estudo.  

A utilização do formulário como referência considera seu potencial para o 

conhecimento das condições gerais de vida dos idosos. Possui nove seções de 

perguntas para apreciação de tópicos como: informações gerais; saúde física; 

utilização de serviços médicos e dentários; atividades da vida diária; recursos 

sociais; recursos econômicos; saúde mental; necessidades e problemas que afetam 

o entrevistado; avaliação do entrevistador (VERAS; DUTRA, 2008). 

Por meio desses campos, Veras e Dutra (2008) permitem que os aspectos 

situacionais sejam registrados (Quadro 2), como: as condições de saúde do idoso, 

seu grau de adaptação ao ambiente, estabilidade de seus laços familiares e afetivos, 

integração e suporte social, satisfação com a vida e bem-estar geral, estado de 

saúde, grau de dependência e isolamento, instrução/escolaridade, bem como seu 

engajamento em atividades de grupos idosos. 

A adaptação do questionário BOAS em modelo de formulário agrupou os 

seguintes blocos:  

1. Informações gerais;  

2. Aspectos da vida: educação, acesso aos serviços de saúde, recursos 

sociais e econômicos;  

3. Situação familiar; locomoção, mobilidade e transporte  
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Quadro 2– Dimensões Avaliadas pelo Questionário Brazil Old Age Schedule 

Seções 
Dimensões e 

Principais Aspectos Avaliados 

Informações Gerais 
 

 
Sexo 
Idade 
Origem 
Escolaridade formal e informal 
Estado conjugal 
Satisfação geral com a vida 
 

Saúde Física 

 
Autoavaliação sobre a saúde 
Reabilitação 
 

Utilização de Serviços Médicos e Dentários 
 

 
Acessibilidade e frequência aos serviços 
Modalidades de serviços públicos e privados em saúde 
Problemas de saúde e uso de medicação 
 

 
 
 
Atividades da Vida Diária (AVD) 
 

 
 
Autonomia para tarefas como sair de casa, autocuidados e 
riscos de acidentes 
Suporte de familiares, amigos e vizinhos 
Atividades no tempo livre 
 

Recursos Sociais 
Assistência familiar 
Satisfação geral com a vida e relacionamentos 

 
Recursos Econômicos 

 
Ocupação/profissão durante a maior parte da vida; 
Tempo de trabalho por atividade remunerada 
Número e a natureza das fontes regulares de renda 
 

Saúde Mental 

 
Testes breves de memória e habilidades motoras 
cognitivas; 
Isolamento e solidão 
Qualidade do sono 
 

 
Necessidades e Problemas que Afetam o 
Entrevistado 
 

 
Econômica 
Moradia 
Transporte 
Lazer 
Segurança 
Saúde 
Alimentação 
Companhia e contato pessoal 
 

Fonte: VERAS; DUTRA (2008) 
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O instrumento de pesquisa desenvolvido por Veras e Dutra (2008) para a 

avaliação das condições gerais de vida e de satisfação da pessoa idosa, contribui 

para identificar as principais categorias de articulação e marcadores sociais como 

gênero, geração e classe social.  

O mesmo possui informações cotidianas sobre o número e a natureza das 

fontes regulares de renda, situação com a previdência social, tarefas domésticas, 

condições de saúde e acessibilidade: quais serviços utiliza, medicamentos que faz 

uso e problemas de saúde, nível de instrução/escolaridade, raça e etnia; 

naturalidade/origem; satisfação com a vida, relacionamentos sociais e familiares, 

estado conjugal, arranjo familiar, percepção sobre sentimentos de solidão e 

isolamento. 

Para destacar elementos da vivência social e cotidiana dos idosos, em 

especial sobre sua saúde, Veras (2009) aponta: 

 
A agenda prioritária da política pública brasileira deveria priorizar a 
manutenção da capacidade funcional dos idosos, com 
monitoramento das condições de saúde, com ações preventivas e 
diferenciadas de saúde e de educação, com cuidados qualificados e 
atenção multidimensional e integral (p.548). 
 

Portanto, as relações que se delineiam em função das características da vida 

do idoso permitem compreender o contexto das experiências e representações 

implicadas no processo de envelhecimento. A construção de um formulário 

sociodemográfico - com base no material proposto por Veras e Dutra (2008) - 

permitiu levantar os dados de maneira consistente com vista a obter respostas 

fidedignas e interagir com os sujeitos de pesquisa, para melhor atender aos 

objetivos desta pesquisa (SOUZA; CASTELANO; MANHÃES, 2014). 

 

4.4.2. Escala de Silhuetas  

 
A utilização de escalas de silhuetas como instrumento de avaliação da 

imagem corporal consiste em mensurar de modo eficiente e simplificado, as 

capacidades perceptuais e cognitivas do sujeito da pesquisa. A Escala de Silhuetas 

construídas por Stunkard, Sorensen e Schlusinger (1983), expõe nove imagens de 

silhuetas femininas representando as variações progressivas nas dimensões de 
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tamanho, aparência e peso corporal. Conforme ratificam Gardner, Friedman, 

Jackson (1998):  

 
In recent years there has been increasing use of silhouettes (also 
referred to as figural stimuli) do measure body size, shape, weight, 
and satisfaction with appearance (…) each scales shares in common 
the presentation of a discrete number of silhouettes, typically between 
5 and 12 (p.386). 

 

Cada uma das imagens (ANEXO B) possui um número de referência que 

indica o valor do seu respectivo escore, estes variam do número 1 ao número 9. 

Para a aplicação da escala, a pesquisadora forneceu as seguintes instruções: 

1. “Indique nesta escala, qual das silhuetas representa sua imagem corporal 

IDEAL?” 

2. Em seguida, “Agora, qual das silhuetas representa sua imagem corporal 

REAL?” 

O tratamento dos dados e avaliação dos índices levantados pela Escala de 

Nove Silhuetas: (1) Para avaliação da imagem corporal subtraiu-se os valores entre 

os escores relativos a cada silhueta (REAL e IDEAL). (2) A variação igual a 0 (zero) 

indica que o sujeito avaliado encontra-se satisfeito com sua imagem corporal, dada a 

identificação entre as duas silhuetas. (3) A variação diferente de 0 (zero) significa 

que encontra-se insatisfeito com sua imagem corporal. (3.1) A diferença é positiva 

significa que a insatisfação está relacionada ao excesso de peso corporal. (3.2) 

Quando a diferença é negativa significa que a insatisfação está relacionada à 

magreza. 

Segundo Ferreira e Leite (2002), em geral: “as medidas perceptuais avaliam 

as distorções perceptuais na imagem corporal, isto é, a precisão da estimativa do 

tamanho corporal, e, em geral, utilizam conjuntos de fotografias ou silhuetas” 

(p.143).  

De acordo com Kakeshita (2008), a escala de silhuetas constitui um 

instrumento de manuseio eficiente para verificação da percepção, com acurácia, 

sobre o tamanho e aparência estimada do corpo, sendo instrumento definitivo no 

campo da saúde e dos estudos sobre imagem corporal. Novos instrumentos têm 

sido desenvolvidos, a exemplo do software de Avaliação Perceptiva destinado à 

dimensão visual e espacial do corpo construído a partir dos estudos de Tavares et 

al. (2010) na Universidade de Campinas em São Paulo (Unicamp). 
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Neste estudo, foram levantadas informações sobre o peso (em quilogramas) e 

altura (em metros) das participantes, obtendo-se o Índice de Massa Corporal (IMC) 

ou Índice de Quetelet (KAKESHITA, 2008) de cada sujeito da pesquisa. Para 

conhecer o valor apropriado do índice para a população idosa, utilizou-se como 

referencial a classificação disposta pelo site do Hospital Albert Einstein (Figura 3). O 

cálculo do IMC consiste na divisão entre o peso em quilogramas pela altura em 

metros quadrados (IMC=Kg/m2). 

 
Tabela 4 – Parâmetros para a Avaliação Índice Massa Corpórea em Pessoas Idosas 

Tabela de classificação do IMC para Idosos (maior de 65 anos) 

Referências Diagnósticos 

Menor que 22,0 Baixo Peso 

Entre 22,0 até 27,0 Peso normal 

Maior que 27,0 Excesso de Peso 

Fonte: Lipschits, D.A., 1994 

 

                    Fonte: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira5 

 
Como recurso para as análises da percepção da imagem corporal, o cálculo 

do IMC é utilizado em pesquisas visando comparar as medidas subjetivas e a auto 

avaliação aos dados nutricionais condizentes com a real situação do indivíduo. 

Embora a escala de silhuetas seja amplamente utilizada em estudos sobre imagem 

corporal, o IMC como elemento comparativo, possibilita buscar maior fidelidade aos 

resultados e superando algumas deficiências existentes na avaliação por escalas de 

silhuetas (KAKESHITA; ALMEIDA, 2006).  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.einstein.br/Blog/paginas/post.aspx?post=1260 
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4.4.3. Escala de Satisfação com a Imagem Corporal de Ferreira e Leite 

(2002) 

 
 A amplitude e imprecisão do conceito de imagem corporal, somado ao manejo 

como construto teórico por diversos campos do conhecimento, impõem restrições à 

utilização de escalas e questionários na mensuração das atitudes e dos 

componentes afetivos, cognitivos e comportamentais envolvidos. Para conhecer a 

percepção de satisfação com a imagem corporal procedeu-se, inicialmente, pela 

consulta ao Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI)6. Verificou-se a 

ausência de instrumento psicológico específico para a avaliação da imagem corporal 

nos termos desenvolvidos pelo campo científico nacional da Psicologia. 

O conceito de imagem corporal nesse estudo, a partir dos referenciais 

teóricos correspondentes ao seu campo, leva em consideração a singularidade da 

experiência corporal ao nível da subjetividade. Já que a precisão nos testes 

psicológicos está voltada à verificação de habilidades psicológicas mensuráveis. 

Enquanto isso, os campos de pesquisas acadêmicas pretendem definir as 

dimensões da imagem corporal, além de seus impactos na qualidade de vida e do 

aprimoramento de instrumentos e metodologias de investigação conceitual e técnica. 

Assim, o aprofundamento dos estudos em imagem corporal nos meios acadêmicos 

possibilita inter-relacionar de maneira produtiva, a prática profissional avaliativa com 

as novas possibilidades metodológicas, viabilizando o enriquecimento do campo e 

coerência teórica e técnica. 

Conforme Laus et al. (2014), as diretrizes para tradução e adaptação de 

instrumentos psicométricos e sua utilização estão fundamentadas no Standards for 

Educational and Psychological Tests, tanto no Brasil, quanto nos demais países. As 

normas estabelecidas permitem adaptar com precisão, validade e padronização, 

incluindo o rigor na tradução das perguntas e sentenças das escalas e 

questionários. Ao submeter um instrumento a essas normas, é fundamental segui-

las, tendo em vista a variabilidade de contextos socioculturais das pesquisas (p.333). 

O tratamento dados da escala considerou o apontado pelas psicólogas Maria 

Cristina Ferreira e Neíde Leite (2002) no seguinte trecho: 

 

                                                           
6
Cf. Resolução Conselho Federal de Psicologia n.º 002/2003. 
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As duas subescalas são corrigidas no sentido da satisfação e, assim, 
quanto maior o resultado, mais positiva ou maior a satisfação com a 
própria imagem corporal. Deste modo, os itens negativos (cargas 
fatoriais negativas) devem ter seus escores invertido, antes que se 
calcule o total do sujeito em cada subescala (FERREIRA; LEITE, 
2002, p.145). 

 
Para fins de eficiência na análise estatística dos dados, recorreu-se à 

avaliação dos itens negativos e positivos, de modos separados, aderindo ao método 

de avaliação sugerido pelas autoras. A escala de satisfação geral com a imagem 

corporal possui 25 itens subdivididos em 2 fatores centrais, a saber, aparência/ 

atributos físicos e peso corporal (ANEXO C). 

O fator 1 é composto por 18 itens com alternativas de respostas em escala 

likert conforme a avaliação favorável ou desfavorável do entrevistado em relação à 

assertiva apresentada. Os itens deste fator se referem “ao grau de satisfação com a 

própria aparência, tanto no que diz respeito às características intrínsecas à própria 

imagem corporal quanto no que se refere à repercussão desta imagem no ambiente 

externo, seja através de fotografias ou no outro” (FERREIRA; LEITE, 2002, p. 145).  

Os demais itens, contabilizados em sete, dizem respeito à preocupação com 

o peso corporal, segundo as autoras, os itens se referem “à necessidade de 

regulação e controle do peso como forma de se manter ou se obter uma auto-

imagem ideal” (2002, p.145). A escala, em modelo fechado likert, se configura em 

nível nominal e intervalar. Abrange aos itens: Insatisfeita/Discordo totalmente; 

Parcialmente satisfeita/Discordo em parte; Indiferente/Não concordo nem discordo; 

Satisfeita Parcialmente/Concordo em parte; Satisfeita Totalmente/Concordo 

totalmente. 

A formulação das assertivas de modo fechado permitiu que os sujeitos as 

respondessem individualmente. As teorias sobre imagem corporal costumam 

classificar seus instrumentos de avaliação a partir de duas categorias: medidas 

subjetivas e medidas perceptuais. Nas palavras de Ferreira e Leite (2002):  

 

(...) as medidas subjetivas se destinam à avaliação dos aspectos 
afetivos, atitudinais e cognitivos subjacentes à imagem corporal, 
sendo que algumas dessas escalas avaliam o grau de satisfação 
genérica ou global com o peso, corpo ou aparência, enquanto outras 
se detêm na mensuração do grau de satisfação com partes 
específicas do corpo (FERREIRA; LEITE, 2002). 
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No que se refere à consistência interna, as autoras (2002) indicam que esta 

escala possui nos fatores 1 e 2 o valor de 0,90 e coeficiente Alfa de Cronbach de 

0,79, indicando sua confiabilidade. Portanto decidiu-se utilizar este instrumento de 

avaliação da satisfação geral com o corpo, contendo itens de valor exploratório e 

que permitem delinear os fatores comuns do envelhecimento da mulher. 

 

4.3.4. Entrevistas Exploratórias 

 
 As entrevistas constaram de 4 perguntas centrais para estimular a livre 

associação dos sujeitos em torno das temáticas propostas no escopo deste trabalho. 

Partiu-se do pressuposto de que a entrevista na perspectiva qualitativa não constitui 

um instrumento fechado em que as respostas pudessem ser, necessariamente, 

convertidas em unidades objetivas de análise, mas sim como, afirmado por Rey 

(2002, p.89), ela se configura como “um diálogo permanente em que as opiniões, 

cosmovisões, emoções, enfim, a subjetividade do sujeito estudado constitui 

elemento relevante no processo”. 

O instrumento foi, previamente, elaborado pela pesquisadora sob supervisão 

e orientação acadêmica e submetidos ao pré-teste com idosas do universo 

populacional da pesquisa, a saber, o grupo da terceira idade (projeto de extensão), a 

fim de avaliar sua compreensão sobre as perguntas disparadoras.  

 Para que as respostas de cada sujeito da pesquisa fossem coletadas, 

privilegiou-se a modalidade de perguntas abertas, com a finalidade de permitir a livre 

exposição dos temas em tela, sem limitações ao entrevistado. 

 

1. Como você percebe a sua imagem corporal? 

2. O que é um ideal de corpo para você?  

3. O que significa envelhecer para você? 

4. O que é ser uma mulher idosa e jovem? 

 

As entrevistas foram breves 5 a 8 minutos, individuais, com a gravação de 

áudio e posterior transcrição, visando complementar os dados levantados pelos 

demais instrumentos. 
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5. TRATAMENTO DOS DADOS 

 
Como dados qualitativos, os conteúdos das entrevistas, foram transcritos e 

submetidos à Análise de Conteúdo nos moldes estruturados por Bardin (1977). De 

acordo com os procedimentos técnicos propostos pela autora, a inferência dos 

conteúdos das comunicações parte da leitura inicial flutuante do material transcrito, 

com o propósito metodológico estabelecer critérios de seleção operacional de 

acordo com os objetivos da análise. 

 A análise inferencial das respostas levantadas pelas questões abertas, parte 

da identificação dos elementos particulares apresentados nos discursos de cada 

entrevistado. Esses são reagrupados por contiguidade demonstrada em seus 

elementos e aproximação semântica, desse modo, viabilizam a formulação de 

categorias e hipóteses inferenciais (BARDIN, 1977). 

 A síntese dos resultados será exposta na seção de Resultados e Discussão 

deste relatório de pesquisa em dissertação. A organização dos dados obtidos seguiu 

estas etapas e critérios: 

 

 Reagrupamento das perguntas abertas realizadas em tabelas 

correspondentes aos quatro eixos do roteiro pré-estabelecido; 

 Leitura flutuante sobre o conjunto de respostas coletadas, relacionando-as a 

cada eixo de perguntas; 

 Entendimento sobre os efeitos da intervenção do pesquisador no campo; 

 Identificação das respostas com elementos comuns e sua prevalência; 

 Análise inferencial dos conteúdos com fim de elucidação do contexto em que 

as falas estão inseridas, suas categorias e unidades de significado. 

 Discussão à luz das teorias expostas no enquadramento científico deste 

estudo. 

 

Os dados quantitativos foram tabulados em planilhas Excel (Microsoft Office 

Windows 7 Vista)7. Sua distribuição consistiu em frequências simples, de nível 

intervalar. A amostra é composta por 14 sujeitos de pesquisa sendo de parâmetro 

                                                           
7
 https://products.office.com/pt-br/excel 
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não probabilístico. Os dados foram categorizados e contados (natureza nominal) e 

ordenados por postos (natureza ordinal) (LEVIN; FOX, 2004). 

Após tabulados os escores obtidos nas escalas de avaliação da imagem 

corporal foi realizado seu tratamento estatístico, com base nas médias e respectivos 

erros padrão, para cada um dos 25 itens da ESIC. Além disso, as variáveis sociais 

independentes foram inseridas na análise por meio da correlação.  

A análise estatística objetivou averiguar a correlação entre os dados para 

conhecer o grau de associação entre as variáveis e almejar maior fidedignidade da 

pesquisa, identificando as tendências e características do grupo. Embora a 

correlação entre as variáveis contribua para a verificação das semelhanças na 

distribuição dos escores e valores, a mesma não expõe a causalidade desta relação.  

O cálculo do Coeficiente de Person (p) expressa numericamente a 

intensidade e a direção da correlação linear, sendo que para indicar significância no 

teste de Pearson: p < 0,05 (5%). Ainda de acordo com Levin e Fox (2004): 

 
O simples fato de constatarmos a existência de uma relação não nos 
diz muito sobre o grau de associação ou correlação entre duas 
variáveis. Muitas relações são estatisticamente significantes, mas 
poucas expressam uma correlação perfeita (...) as correlações 
variam efetivamente quanto a sua intensidade ou força (LEVIN; FOX, 
2004, p.331). 

 
Ainda segundo os autores (2004) o coeficiente de correlação de Pearson 

objetiva medir o grau de proximidade entre os pontos duma reta linear de regressão. 

Com base na soma dos desvios em relação à média, o p de Pearson permite 

quantificar, precisamente, a importância relativa de quaisquer variáveis ou fatores 

(LEVIN; FOX, 2004).  

Abaixo estão apresentados os valores de variação da Correlação de Pearson: 

 
Tabela 5 – Intensidades de Correlação de Pearson 

- 1,00  correlação negativa perfeita 
0,00 

  
não há 

correlação 

+ 0,10  fraca correlação positiva 

- 0,60  forte correlação negativa 
+ 0,30  correlação positiva 

moderada 

- 0,30  correlação negativa moderada + 0,60  forte correlação positiva 

- 0,10  fraca correlação negativa +1,00  correlação positiva perfeita 

 
Fonte: LEVIN; FOX (2004). 
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A inferência estatística dos dados exige elucidar que as intensidades de 

correlação positivas indicam que as variáveis possuem escores mais altos e mais 

pesados que a média ou mais baixos e mais leves que a média. Por outro lado, os 

produtos negativos indicam os casos em que as variáveis caminham em direções 

opostas, isto é, mais alto, porém mais leve do que a média, ou mais baixo e mais 

pesado do que a média (LEVIN; FOX, 2004). 

Portanto, o trabalho com o coeficiente de correlação de Pearson exige 

considerar que, embora defina tendências, a correlação não implica causalidade e 

que a correlação (como indicado acima) possui uma relação de reciprocidade entre 

as variáveis envolvidas, além de características de linearidade dessa relação e 

medição obrigatoriamente em escala intervalar (LEVIN; FOX, 2004). Todos esses 

pré requisitos para o cálculo foram atingidos pela amostra deste estudo.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com o intuito de conhecer a percepção sobre a imagem corporal de mulheres 

idosas participantes de programa destinado à terceira idade, os resultados 

verificados a seguir, pretendem abordar suas principais características, como se 

manifestam no contexto específico da terceira idade e compará-las às pesquisas na 

área. Seu objetivo não é generalizar as variáveis mesuradas ou mesmo reduzi-las a 

supostas relações de causalidade. 

Num primeiro momento serão descritos dados sobre as características sociais 

e demográficas gerais encontradas na amostra através do formulário, uma vez que a 

realidade e condições de vida das mulheres na terceira idade configuram, de modo 

significativo, fatores intervenientes. 

Após, serão descritos os resultados amostrais naESIC (FERREIRA; LEITE, 

2002), relacionando às proporções encontradas a outras pesquisas, brasileiras e 

estrangeiras, realizadas no campo da imagem corporal de pessoas idosas. Nesta 

etapa, pretende-se elucidar o cenário das pesquisas e seu campo de estudos. Em 

seguida, os resultados encontrados pela Escala de Silhuetas de Stunkardet al. 

(1983) e as análises qualitativas das entrevistas exploratórias.  

 

6.1. Perfil da Amostra 

 
Para elucidação inicial dos dados e resultados obtidos nesta pesquisa, serão 

descritas as distribuições das frequências nas variáveis socioeconômicas e 

demográficas apresentadas pela amostra. O levantamento de informações sobre o 

cotidiano das idosas, ilustrado pelo enquadramento teórico deste estudo, inclui 

conhecer as diferentes posições das idosas frente aos marcadores sociais de 

diferenciação, a saber, classe social, gênero e geração. 

A amostra é composta por mulheres na terceira idade, com média de 66 anos. 

Todas datam seu nascimento durante os anos de 1930 e 1950. São brasileiras e 

residentes há, pelo menos, 30 anos no município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Participam do projeto de extensão acadêmica destinado à terceira idade na 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), portanto 

inseridas em atividades institucionalmente voltadas a essa categoria etária. 
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Tabela 6 - Características Gerais da Amostra 

SUJEITOS DE PESQUISA N = 14 (%) 

SEXO Feminino 14 100% 

 
FAIXA ETÁRIA 

57 – 65 anos 6 43% 

66 – 70 anos 5 36% 

70 – 78 anos 3 21% 

   

 
 

ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental Incompleto 4 28% 

Ensino Fundamental Completo 2 14% 

Ensino Médio Completo 3 21% 

Ensino Superior Completo 4 28% 

Não informado 1 7% 

   

 
RENDA 

De 1 a 3 salários mínimos 8 57% 

De 3 a 6 salários mínimos 2 14% 

De 6 a 9 salários mínimos 4 28% 

 
 

RAÇA 

   

Negra 1 7% 

Morena/Parda 4 28% 

Branca 9 64% 

   

 
 
 

ARRANJO DOMICILIAR 

Somente com o Cônjuge 5 36% 

Cônjuge e Filho(s) 2 14% 

Cônjuge e Neto 1 7% 

Somente com o(s) Filho(s) 1 7% 

Filho(s), Neto(s) e outros familiares 3 21% 

Somente com outro familiar 1 7% 

Sozinha 1 7% 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
A maior parte das participantes pertence à faixa etária dos 57 aos 65 anos 

(43%), outras estão entre 66 e 70 anos representando 36% da amostra e, o menor 

percentual, é de 21% com idade de 70 a 78 anos. O recorte etário identificado 

acompanha as características de frequentadores de projetos e grupos para a 

terceira idade no Brasil, majoritariamente constituídos por mulheres e idosos 

considerados jovens (DEBERT, 1999; CACHIONI, 1998; MOTTA, 2010b). 
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6.1.1. Escolaridade, Trabalho e Renda 

 
 No que se refere à escolaridade formal completa, 28% (n=4) possui ensino 

fundamental incompleto (menos de 7 anos de estudo), quatro (n=4; 28%) concluíram 

o ensino superior, 21% (n=3) cursou até o ensino médio, 14% (n=2) o cursou o 

ensino fundamental integralmente e uma idosa (n=1; 7%) não informou dados sobre 

sua escolaridade. Portanto, verificou-se semelhante proporção entre os sujeitos com 

nível fundamental incompleto e superior completo, na amostra, bem como indica a 

diversidade e heterogeneidade da escolarização da população idosa que participa 

de atividades em universidades para a terceira idade (CACHIONI, 2002; CACHIONI; 

NERI, 2004). 

Na esfera da escolarização, Rosemberg (2005) aproxima educação e gênero 

ao considerar que o perfil da escolaridade feminina se mostra diferente em função 

da idade. Segundo a autora, a maior escolaridade feminina em relação à masculina 

no século XX, se restringiu à faixa etária jovem, marcadamente, entre 15 e 19 anos. 

O acesso da população idosa feminina à alfabetização e escolarização se opõe de 

modo radical ao encontrado em populações de mulheres jovens. A autora sinaliza 

que a herança patriarcal da restrição do acesso das mulheres à escola e a atual 

insuficiência dos programas de alfabetização para idosos contribuem para a 

permanência da desigualdade no âmbito da Educação na terceira idade.  

De acordo com Azevedo e Ferreira (2006), a intervenção do Estado sobre as 

famílias no começo do século XX, especialmente a partir da década de 1940, 

constituiu uma esfera pública de participação para as mulheres do meio urbano. 

Neste sentido, a transição do perfil educacional feminino iniciada no referido período 

histórico decorre da crescente industrialização, imigrações e crescimento 

populacional, estruturantes da ordem familiar. Tais fatores influenciaram a conquista 

de participação social das mulheres. 

Camarano, Kanso, Mello (1999) destacam que a heterogeneidade no 

percurso das mulheres em relação à escolaridade estão expressos pelos índices de 

analfabetismo entre os idosos. Destacam que nos últimos 60 anos,a população 

idosa feminina não alfabetizada, representava o elevado número de 74,2%. Sendo 

que, atualmente, após mais de meio século, o número caiu para quase 1/3 deste 

montante. Apesar da conquista social do maior acesso das mulheres à 
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escolarização, as pessoas com mais idade permaneceram no grupo de indivíduos 

menos escolarizados (CAMARANO et al., 1999). 

No que se refere ao âmbito do trabalho e as profissões desempenhadas ao 

longo da vida, 35% (n=5) das idosas tiveram atividades profissionais voltadas à área 

da Educação. A mesma proporção, 35% (n=5) da amostra, foram costureiras e 28% 

(n=4) se encontram na categoria elencada como “outros” (outras profissões e 

ocupações, como: dona de casa, vendedora e manicure, entrevistadora painel e 

comerciante). 

Em relação ao tempo de exercício em cada profissão/ocupação, as idosas 

apresentaram: Dona de Casa (toda a vida); Entrevistadora Painel (9 anos); 

Vendedora e Manicure (5 anos); Costureira (3 anos; 15 anos; 40 anos; 45 anos e 58 

anos); Professora (8 anos; 33 anos; 34 anos e 52 anos); Inspetora/Apoio Escolar (20 

anos). Deste modo, as profissões mais duradouras exercidas pelas mulheres foram 

no âmbito escolar e como costureiras.  

Segundo Neves e Pedrosa (2007) o espaço de trabalho das mulheres 

costureiras, seja como autônoma ou terceirizada por indústrias, em geral, é 

desempenhado por elas em meio doméstico. Neste ambiente elas permanecem 

envoltas pelos papeis de mãe, esposa e dona de casa, tendo em vista que realizam 

suas tarefas ao longo do dia, tornando sua jornada de trabalho longa e exaustiva. 

Ademais, são elas quem promove a força de trabalho dos demais familiares, por 

possibilitar as condições necessárias para o seu retorno ao trabalho externo. As 

autoras afirmam que a identidade profissional dessas mulheres se torna 

enfraquecida, pois não há uma divisão clara entre os papéis intra domésticos e do 

trabalho profissional, tornando este, um trabalho domesticado, que desconsidera 

seus custos e benefícios, o desenvolvimento de carreira com garantia de direitos 

trabalhistas e sociais.  

A amostra da pesquisa demonstrou, no que se refere aos recursos 

econômicos/financeiros mensais, que (n=8) 57% do grupo conta com o rendimento 

de 1 a 3 salários mínimos mensais, 28% (n=4) delas declarou possuir recurso de 6 a 

9 salários mínimos e 14% (n=2) afirma ter rendimentos de 3 a 6 salários mínimos. 

De acordo com a síntese de indicadores sociais do IBGE (2013), 43,5% dos idosos 

brasileiros obtinham rendimento per capita de até 1 (um) salário mínimo mensal no 

ano de 2012. 
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As mulheres idosas que possuem rendimentos provenientes apenas de 

aposentadoria predominam a amostra, (n=5) 36%. Em relação às pensionistas, 

apenas uma idosa (7%) encontra-se nessa condição, já 28% (n=4) delas, acumulam 

aposentadoria e pensões, e a mesma proporção, 28% (n=4) não se encontra nem 

aposentada ou pensionista. No ano de 2013, os índices da previdência social 

confirmam o número de 59,1% dos idosos brasileiros aposentados (IBGE, 2013).  

Consoante ao pesquisado por Camarano (2003), as mulheres idosas, 

representam parte significativa do suporte familiar, considerando que, ao todo, 77% 

das idosas brasileiras, no ano 2000, recebiam benefícios da seguridade social, 

incluindo entre elas o massivo contingente de 94% de viúvas dependentes da 

proteção social. A proporção de idosas que acumulavam aposentadoria e pensão foi 

de 11,7%, em 2013, número que se destaca frente ao quantitativo de homens idosos 

na mesma condição, sendo representado em 2,8% (IBGE, 2013). 

No que se refere ao cotidiano das idosas, 71% (n=10), declara que as 

atividades domésticas de limpeza e conservação são realizadas somente por ela.  

21% (n=3) recebem ajuda dos demais moradores e familiares (marido, filhos e 

netos) e 7% (n=1) conta com serviços de auxilio doméstico.  

É presente na literatura científica a relação da mulher com os trabalhos 

domésticos, em especial das mulheres idosas. Para Motta (1999), existem 

mecanismos entretecidos de desnaturalização da velhice e diluição das fronteiras 

etárias, que consistem em, simultaneamente, resistir e sobreviver ao modelo 

construído pelo preconceito social em relação ao idoso. Neste sentido, a antropóloga 

afirma que as tarefas cotidianas representam significativo aspecto na (re)afirmação 

da autonomia, independência e resistência das idosas. 

Continuando a realizá-las, podem sentir-se saudáveis e vigorosas, e em 

relação aos homens, neste âmbito, ficam mais dependentes na velhice. As idosas se 

empenham mais no território das tarefas domésticas, como “donas” deste trabalho, e 

desses meios de produção e reprodução social. Segundo Motta (1999), “desenha-

se, aí, uma interessante questão teórica”. A autora explana:  

 
Tendo o trabalho doméstico, como resultado do intenso debate 
levado pelo feminismo da década de 70, alcançando estatuto 
acadêmico como tema, e ao mesmo tempo se fixado politicamente 
como motivo e símbolo da subordinação feminina, analisado não 
mais apenas sob o estrito enfoque das relações de gênero, mas 
abrangendo o da idade/geração, adquire um outro significado, 
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alternativo - exatamente o de meio de auto-afirmação e até de 
liberação (MOTTA, 1999, p.19).  

 
As diferentes condições de classe, como dispor de recursos financeiros, 

contribuem para a experiência singular da velhice em relação ao trabalho doméstico. 

Na velhice, de acordo com a autora, o trabalho doméstico “(...) parece ser um 

recurso afirmador, principalmente das mulheres de classe média” (MOTTA, 2007, 

p.230).  

Esta condição se diferencia no âmbito das classes sociais, para as mulheres 

idosas que tiveram a obrigação de realizá-lo na totalidade das tarefas cotidianas 

durante a vida. Assim, Motta (1999) conclui que a função tardia do trabalho 

doméstico indica tanto a independência e resistências das idosas, quanto a 

possibilidade de, neste momento da vida, tomar conta da própria casa, dada a 

viuvez ou desconstrução da relação hierárquica no meio familiar. 

De acordo com Silva (2006), a constituição dos grupos de pessoas em 

atividades para a terceira idade identifica-se com as camadas médias urbanas, em 

que o grupo etário de idosos jovens representa uma parcela da população que 

conquistou esse espaço de participação - durante o processo de estima pública pela 

gestão do envelhecimento.  

A garantia de seus direitos, sobretudo, a aposentaria, difere da parcela 

majoritária de idosos em condições econômicas não favoráveis e diante às diversas 

vulnerabilidades sociais. Conforme Motta (1999), o não provimento de um “lugar 

social” para a velhice, redirecionou com notável rapidez, seus empreendimentos de 

gestão para os grupos e programas destinados à velhice ativa. Para a antropóloga, 

essa transformação é responsável pela visibilidade social dos idosos.  

Neste sentido, a terceira idade surge com objetivo de designar a etapa entre a 

recente aposentadoria e a velhice propriamente dita, historicamente marcada 

dependência e necessidade de apoio. Esse período é, então, compreendido como 

de realização, gratificante, com mais liberdade e autonomia (LENOIR, 1979; 

DEBERT, 1999). 
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6.1.2. Arranjo Familiar e Conjugalidades 

 
Quanto às conjugalidades e arranjos familiares, em 57% (n=8) do grupo estão 

casadas, 28% (n=4) estão viúvas e 14% (n=2) constituem outras conformações. De 

acordo com a UNIRC (2002), entre as mulheres que residem com o(a) cônjuge, 

observa-se sobretudo, que estão numa posição de desvantagem devido à maior 

probabilidade de terem o encargo de prestar assistência e cuidados ao cônjuge e 

outros familiares. 

Neste ínterim, Rocha e Lima (2012) apontam que o idoso da 

contemporaneidade foi o adulto da geração em que as relações familiares se 

definem com base no pátrio poder. As autoras definem que, nesse momento, o 

domínio dos meios de subsistência domésticos centrava-se na figura do pai, que 

habitava com a família extensa, composta por filhos(as), genros e noras, onde o 

poder somente seria assumido pelos demais, quando o idoso falecesse. De acordo 

com o IPEA (2012) 1,9 milhão de idosos no Brasil mora na casa de filhos, genros ou 

outros parentes. 

Segundo Motta (2007), por meio da determinação da idade, as gerações mais 

jovens impelem às gerações mais velhas, a se retirarem das posições de poder. 

Considera que a concentração do poder dos velhos sobre a organização e 

estruturação das comunidades e sociedades, destaca:  

 
A luta entre as gerações, que teve vigência maior em épocas 
anteriores, quando os mais velhos manipulavam datas e condições 
de eventos e protelavam a admissão da adultez plena dos filhos 
(inclusive pelo direito do casamento) e consequente acesso aos bens 
da família (MOTTA, 2007, p.13). 
 

No que se refere aos arranjos familiares e domésticos, o grupo indica 36% 

(n=5), ou seja, a maior parte das mulheres entrevistadas pela pesquisa, residem 

somente com cônjuge, em que 14% (n=2) residem com o cônjuge e filhos, todavia 

7% (n=1) mora somente com cônjuge e neto. Entre o grupo que não possui cônjuge, 

21% (n=3) delas habitam junto aos filhos, netos e outros familiares, outras residem 

apenas com os filhos (7%); ou com outro familiar (7%; n=1) ou sozinha (7%; n=1).  

A heterogeneidade dos contextos sociofamiliares atuais, apresentam outras 

relações de parentalidade e conjugalidade, que permitem a organização de novos 

arranjos no domicílio (SUZUKI; BENTO-SILVA; FALCÃO, 2012). No ponto de vista 
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das autoras, entre as viúvas, a rede de suporte social oferecidos à terceira idade, 

como os centros e universidades para a terceira idade, promovem experiências de 

convívio, de modo a interferir em seu bem-estar psicológico e social. 

De acordo com Giddens (1993), nas vicissitudes das concepções de gênero, 

a geração mais jovem de mulheres distingue da experiência das mulheres mais 

velhas que foi, quase sempre, estruturada em termos da conjugalidade e do 

casamento, mesmo que a mulher não tenha de fato se casado. O autor descreve 

como preponderante para determinação desta diferença, a percepção do casamento 

como forma de segurança e realização, oferecendo, naquele contexto, às mulheres, 

maior independência e autoconfiança, dadas as restrições do poder familiar. 

 

6.1.3. Outras Características da Amostra 

 
O marcador social da raça, cor da pele e/ou etnia, é representado na amostra 

pelos números de 64% (n=9) que se declararam brancas, 28% (n=4) pardas e 7% 

(n=1) negras. De acordo com Guimarães (2004), assim como as diferenças de 

gênero, o racismo moderno adere à ideia de que as desigualdades estão 

fundamentadas “na diferença biológica, na natureza, na constituição mesma do ser 

humano. A igualdade política e legal seria, portanto, a negação artificial e superficial 

da natureza das coisas e dos seres” (2004, p.10-1). Segundo dados daPNAD 

realizada em 2012, o contingente de idosos por cor da pele conformava 53,4% de 

idosos brancos, 37,3% pardos e 8,3% negros (IBGE, 2014). 

Quanto ao suporte social que dispõem, 28% (n=4) delas declaram que podem 

contar apenas com os filhos em caso de necessidade, 21% (n=3) contam com ajuda 

de amigos, vizinhos e da comunidade. Já o mesmo quantitativo de mulheres, 14% 

afirmaram contar com o cônjuge e filhos (n=2) e cônjuge, filhos e outros familiares 

(n=2). Agora, a mesma proporção de 7% declarou: contar com filhos e outros 

parentes (n=1), apenas com outros parentes (n=1) e uma idosa (n=1) informou não 

ter nenhuma pessoa com quem obter auxílio. 

Todas as idosas da pesquisa declararam residir em imóvel próprio e em zona 

urbana do município de Campos dos Goytacazes/RJ. Quanto à percepção de risco 

de violência e insegurança, 57% (n=8) consideram localização da residência 

insegura, 42% (n=4) consideram seus bairros e ruas seguros e 14% (n=2) não 

declararam opinião neste quesito. De acordo com Cabral (1997), a casa é 
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compreendida pelos idosos como bem material e simbólico que, quando 

conquistado, fortalece o poder de negociação da pessoa idosa perante os demais 

residentes, como os filhos, netos e outros familiares. 

Nesta direção, Coutrim (2006) afirma que a organização familiar entre as 

várias gerações que convivem no mesmo domicílio são comuns, especialmente, em 

situações de baixa renda, em que o idoso, “ao ceder o espaço de sua moradia ou 

lote para os filhos, lançam mão de uma estratégia de sobrevivência e manutenção 

das gerações mais novas” (p.382). 

A satisfação geral com a vida declarada pelas idosas, 85% (n=12) 

declararam-se satisfeitas com a vida, de maneira geral. Apenas 7% (n=1) declarou 

estar insatisfeita e 7% (n=1) não soube responder. Entre as idosas que declararam-

se satisfeitas com a vida, n=7 (50%) delas também declararam possuir um bom 

relacionamento com amigos e familiares. As que declararam possuir relacionamento 

ótimo são n=2 (14%). Já duas delas (n=2; 14%) informaram considerar tais relações 

satisfatórias, sendo que apenas uma idosa (n=1) 7% declarou considerar seu 

relacionamento familiar ruim. No conjunto, apenas 14% (n=2) informou sentir-se 

sozinha e/ou solitária. 
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6.2. Escala de Satisfação com a Imagem Corporal de Ferreira e Leite (2002) 

 
A partir dos escores obtidos pela amostra de mulheres idosas na ESIC (2002) 

serão descritos a seguir: 17,5% (n=2,45) estão insatisfeitas (discordo totalmente), 

17,8% (n=2,52), parcialmente satisfeitas (discordo em parte), 13,2% (n=2) são 

indiferentes a aparência e peso corporal, (não concordo, nem discordo), 16,6% 

(n=2,83) parcialmente satisfeitas (concordo em parte) e 35% (n=5) totalmente 

satisfeitas (concordo totalmente). 

Em suma obteve-se um quadro de 35,3% insatisfeitas e 51,6% satisfeitas e 

13,2% indiferentes. Os resultados encontrados indicam que na terceira idade 

feminina a avaliação sobre a imagem corporal, tende a ser mais positiva e 

satisfatória. A satisfação com o peso, estima corporal e aparência serão 

demonstrados pelos gráficos a seguir. 

 

Gráfico 1 – Escores por Sujeito da Pesquisa - Escala de Satisfação com a Imagem 
Corporal 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 
As pontuações obtidas na ESIC indicam que a amostra avalia favoravelmente 

sua imagem corporal. Os escores individuais obtidos encontram-se do menor (2,32) 

ao máximo (3,76), demonstrando um equilíbrio da amostra frente a satisfação 

percebida sobre a imagem corporal (IC). Apesar do estabelecimento de regras pelo 

senso comum do que é ou não adequado em termos da aparência física, estudos 
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sobre satisfação com a IC de idosos mostram que esses fatores não levam, 

imediatamente, à maior insatisfação com o corpo.  

De acordo com Sarah Grogan (2011) existem evidências de pesquisas que 

apontam para uma imagem mais positiva sobre o corpo, principalmente pelas 

mulheres com seus 60 anos ou mais. A autora acredita que da mesma maneira que 

a imagem corporal das pessoas se transforma desde a juventude até a maturidade, 

a satisfação com esse corpo e as práticas de investimento em sua aparência, 

também podem variar. 

A maioria das pesquisas em torno da IC enfoca a percepção de populações 

universitárias, jovens e adolescentes. Entretanto, o interesse de pesquisa e o 

acúmulo de literatura científica sobre a imagem corporal de adultos, em recortes 

etários de 40, 50 e idosos de 60 e 70 anos, têm aumentado nas últimas décadas. Os 

aspectos socioculturais envolvidos na construção de modelos ideais de corpo 

impactam fortemente a subjetividade e apresenta um estatuto para o corpo 

prevalecendo na cultura da imagem uma contraposição entre juventude e à 

experiência da velhice. 

 

6.2.1. Itens Negativos da ESIC  

 
A leitura do gráfico 2 deve considerar que os itens com maiores valores em 

subtotais de insatisfação (Subtotais Insatisf. %; barra escura em negrito), 

representam as assertivas nas quais foram selecionadas as opções “concordo 

totalmente” e “concordo parcialmente”. A declaração afirmativa nestes itens indica 

sua rejeição e avaliação negativa da imagem corporal. 

Portanto, os níveis de insatisfação mais altos encontrados neste 

agrupamento de questões - de sentido negativo sobre a própria imagem corporal - 

se referem aos itens 5 (66,7%), 15 (53,4%) e 4 (53,3%). Ou seja, quando 

questionadas sobre a auto avaliação da sua aparência, 66,7% (n=9) da amostra 

declarou concordar, desejar, preferir, que sua aparência fosse melhor (item 5). Já os 

itens 15 e 4 indicam que aproximadamente 53% (n=7) das idosas, percebe-se sem 

atrativos físicos e com a aparência não ideal, afirmando que mudariam elementos da 

sua aparência. 



80 
 

Fonte: elaborado pela autora 
 

 
As assertivas descritas configuram os fatores que apresentaram menor 

índice de satisfação. Frente ao resultado geral encontrado pela escala, essas 

assertivas corroboram que, as mulheres no contexto da terceira idade, estão 

satisfeitas com sua IC. Segundo o estudo de Tiggermann (2004), são poucas as 

exceções ao padrão geral estável de insatisfação com o corpo na vida adulta. De 

acordo com a pesquisadora, os estudos Reboussin et al. (2000) e Hetherington e 

Burnett (1994) indicam que a satisfação corporal tende a aumentar entre os 65 e 75 

anos, entre homens e mulheres. Cabe destacar que os dados desses estudos foram 

levantados no contexto da cidade de San Diego na Califórnia/Estados Unidos (1994) 

e Inglaterra (2000).  

Em contraponto, Menezes, Brito, Oliveira e Pedraza (2014) identificaram que 

a proporção de idosos brasileiros satisfeitos com a imagem corporal, não é tão 

comum, principalmente entre as mulheres. Levaram em consideração pesquisas 

nacionais desenvolvidas com amostras de idosos nos seguintes contextos: 

Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI‟s), idosos residentes no nordeste 

brasileiro e participantes de universidade para a terceira idade, além de estudos que 
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correlacionam o Índice de Massa Corporal verificado (IMC=Kg/m²) aos níveis de 

satisfação. Como resultados encontrados indicam que: “essa insatisfação com a 

imagem corporal entre idosos está relacionada a não aceitação do processo de 

declínio funcional do organismo e à impossibilidade de reversão do processo de 

envelhecimento, assim como à exigência social por um tipo físico ideal estabelecido” 

(MENEZES et al., 2014, p.345). 

A variedade de contextos presentes na verificação do componente atitudinal 

(satisfação/insatisfação) do construto da imagem corporal sugere que fatores 

intervenientes podem condicionar e promover tal quadro encontrado. Sendo, então 

fundamental ponderar a respeito desses achados, sem abrir mão da diversidade e 

pluralidade do envelhecimento humano.  

Quanto aos aspectos negativos avaliados pelas idosas desta pesquisa, 

questões relacionadas ao peso e à atratividade física (attractiveness), são 

apontadas por Hurd (2002) ao referenciar estudos de Tunaley et al. (1999). Os 

autores descobriram que mulheres, em especial, da classe trabalhadora de 

ascendência européia, considera o ganho de peso como algo normativo e inevitável 

na vida adulta, onde a idade avançada era vista como uma fase da vida na qual 

havia ganhado o direito de comer o que queria, independentemente, dos efeitos e 

preocupações com o peso corporal. 

Tiggermann e Lynch (2001) abordam a questão alimentar em seu trabalho, 

identificando, em amostras estrangeiras que, frente à vulnerabilidade nutricional e 

deficiências fisiológicas na velhice feminina, as idosas tendem a engajar-se em 

dietas arriscadas para sua saúde. Consideram também que as atitudes de rejeição 

alimentar e transtornos, são menores em populações acima de 65 anos que entre 

pessoas na meia idade (50-65 anos), e por sua vez, ainda mais reduzidos que às 

populações de jovens. 

Ainda quanto ao peso corporal, Hurd (2002) aponta que, ao mesmo tempo, as 

mulheres idosas tendem a resistir aos extremos de magreza atualmente em voga e 

consubstanciado no ideal de beleza hegemônico, incidindo na preferência por 

corpos mais curvilíneos, semelhantes aos das atrizes e cantoras que foram 

valorizados na época da sua juventude. 

Os resultados encontrados na ESIC foram submetidos à verificação da 

significância de correlação estatística entre variáveis sociais do estudo. O item 6 
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(Gostaria de ter uma aparência semelhante a de outras pessoas), como informado 

pelas autoras (FERREIRA; LEITE, 2002, p.145) e citado na página 67 desta 

dissertação, necessita ser avaliado a partir da inversão do seu escore, isto é, quanto 

mais elevado o índice de concordância com a assertiva maior a satisfação e quanto 

menor, a insatisfação. Este item apresentou correlação moderada negativa em 

relação ao nível de escolaridade (r = - 0,64; p = 0,0092)8 e de recursos financeiros (r 

= - 0,71; p = 0,0021). 

A direção da intensidade de correlação entre esses fatores sugere a 

tendência de que mulheres com maior tempo de estudo e com maiores recursos 

financeiros avaliam desfavoravelmente sua imagem corporal, concordando com a 

assertiva do item 6. Ou seja, o inverso também é verdadeiro, com base na inferência 

estatística desta amostra; quanto menor a condição econômica e escolaridade, 

maior a satisfação e independência quanto a desejar ter uma aparência semelhante 

a de outras pessoas. 

Tendo em vista o tamanho da amostra, tais dados não podem ser 

generalizados, mas indicam o perfil de mulheres participantes dos grupos para a 

terceira idade. Conforme Motta (2007), as idosas mais pobres, encaram o 

envelhecimento numa perspectiva de “liberdade geracional” e - diferentemente das 

idosas de classe média – àquelas “guardam um forte conteúdo de classe: falam 

como ex-trabalhadoras que atingiram uma época de descanso, em que, 

desobrigados do trabalho, têm mais tempo para o lazer” (2007, p.233). 

A antropóloga afirma a existência de uma dupla valência, vivenciada apesar 

das diferenças entre os marcadores sociais de classe e gênero. Enquanto liberdade 

de gênero, as mulheres de classe média podem circular, viver, de acordo com suas 

vontades, mas como liberdade geracional e, sobretudo, existencial, assumem um 

certo marginalismo, pois ao sair, já não se importam tanto com a aparência, já não 

são “bonitas”dada a conotação: velho = gasto, feio, não havendo o que se preocupar 

ou “preservar” (MOTTA, 2007).  

Os fatores da aparência física, segundo Debert (1999) já não possuem o 

mesmo valor para os homens, que também falam em liberdade, mas com outros 

significados, abordam a independência e a tranquilidade econômica como fatores 

mais importantes. De acordo com Debert (1994), a preocupação com o 

                                                           
8    r = coeficiente de correlação de Pearson. 

   p = grau de significância (p≤0,05). 
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envelhecimento, mudou não somente a sensibilidade investida sobre a velhice, mas 

possibilitou a transformação radical da experiência do envelhecer entre homens e 

mulheres. Neste sentido, afirma que as distinções entre classes são ressaltadas, em 

detrimento das iniqüidades de gênero. 

Para Alves (2004), a velhice feminina é representada como a conquista da 

libertação de certos controles societários e comunitários, favorecido pelo discurso de 

promoção da velhice ativa e autônoma, valorizando o envelhecimento para além do 

restrito âmbito doméstico/privado. De acordo com a autora, as produções de 

significados sobre a velhice e os dilemas envolvidos nessas definições, dependem 

das dimensões das interações sociais como a posição de classe, gênero e cor, para 

além das definições etárias e geracionais. 
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 6.2.2. Itens Positivos da ESIC  

 
A leitura do gráfico 3 deve considerar que os itens com maiores valores em 

subtotais de satisfação (Subtotais Satisf.%; barra escura em negrito), representam 

as assertivas nas quais foram selecionadas as opções “concordo totalmente” e 

“concordo parcialmente”. A declaração afirmativa nestes itens indica a sua aceitação 

e avaliação positiva pelos sujeitos da pesquisa. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

No que se refere ao item 9 (Sinto-me feliz com minha aparência), 73,3% 

(n=10) das idosas demonstraram que sentem-se felizes com a sua aparência, dado 

que é corroborado por estudos internacionais com populações mais longevas. De 

acordo com Oberg e Tornstam (1999), citados por Roy e Payette (2012), as 

mulheres apresentam mais satisfação corporal com progressivo o aumento da idade. 

Hurd e Korotchenko (2011) reforçam ainda que tal satisfação é bastante influenciada 

pelo modo como experimentam sua identidade através das suas roupas e pela 

capacidade de manter-se independente (item 18). 

Tiggermann (2004) sugere essa tendência, afirmando que no cotidiano das 

mulheres de mais idade, vários comportamentos de gestão da aparência são 

efetuados. Elas se preocupam com o estilo do cabelo, roupas, maquiagens e jóias, 
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11. Minha aparência contribui para que eu seja paquerada

16. Meu corpo é sexualmente atraente

17. Gosto de minha aparência quando me olho sem roupa

1. Gosto do modo como apareço em fotografias

13. Sinto-me tão bonita quanto eu gostaria de ser
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Gráfico 3 – ESIC (2002) - FATORES POSITIVOS
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itens que se tornariam relativamente mais importantes à medida que a mulher 

envelhece. Indica o estudo de Jackson e O‟Neal (1994) considerando que elas criam 

novas estratégias frente ao envelhecer, valorizando a auto apresentação e o 

vestuário.  

Alguns estudos indicam que a aparência e peso corporais impactam o sentido 

de identidade e a autoestima (GROGAN, 2011), embora esse aspecto tenha se 

convertido em maior importância conferida à funcionalidade do organismo e da 

saúde (REBOUSSIN et al., 2000). Segundo Hurd (2012), mesmo quando elas 

expressam insatisfação com a IC, essa insatisfação é concomitante a perda de 

habilidades funcionais que a faz re-avaliar suas prioridades pessoais, tornando sua 

preocupação com a aparência menor.  

Mesmo em face da mudança dessas prioridades, a aparência ainda é uma 

questão importante para as mulheres, que continuam a sentir uma forte pressão 

social para atender às demandas sociais e evitar desaprovação sobre sua 

aparência, em especial, quanto ao seu peso corporal (BEDFORD; JOHNSON, 

2005). 

Os itens 3, 11 e 13 apresentaram forte correlação negativa com os 

respectivos fatores: escolaridade (itens 3 e 11) e tempo de casamento (item 13). 

De acordo com o cálculo da correlação entre os escores obtidos nesses itens 

da ESIC e as variáveis sociais levantadas, no item 3 (Gosto do que vejo quando me 

olho no espelho; n = 13; r = - 0,64; p = 0,0089), quanto mais elas afirmam gostar do 

que vêem quando olham no espelho, menor é o seu grau de escolaridade, e vice-

versa. Já no item 11 (Minha aparência contribui para que eu seja paquerada; n = 13; 

r = - 0,75; p = 0,0015) existe a tendência de que quanto maior seu grau de 

escolaridade, menos elas pensam que sua aparência contribui para que sejam 

paqueradas. 

Este dado inferido junto à amostra de idosas participantes do projeto para a 

terceira idade indica que outros fatores como a capacidade funcional, a satisfação 

em relação à vida e às condições de subsistência, além do contato social, 

promovem uma percepção positiva sobre a aparência física, para além das 

condições de escolaridade que, neste sentido, são superadas na velhice 

(BEVILACQUA; DARONCO; BALSAN, 2012).  
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Outros estudos apontam que os novos conceitos atribuídos à velhice são 

produzidos em meio ao convívio em grupos de idosos. O engajamento social e 

envolvimento em atividades para a terceira idade promovem percepções mais 

positivas sobre esta etapa da vida, nas quais passam a tomar como irrelevante a 

aparência física, ressignificando perante a sociedade as remissões à velhice como 

período de perdas, declínios e de finitude. Portanto, mais importantes que as 

diferenças entre classes e níveis de instrução formais, a satisfação com a imagem 

corporal e com a aparência estão vinculadas ao bem estar biopsicossocial do idoso 

(PLENS et al., 2012). 

O item 13 (Sinto me tão bonita quanto eu gostaria de ser; n = 8; r = - 0,83; p = 

0,0052) indica forte correlação negativa com o tempo de casamento, entre as 

idosas, somente n=8 se encontra em tal estado conjugal. Portanto, de acordo com 

os resultados da correlação, quanto maior o tempo de casamento, permanência 

neste estado conjugal, menos idosa considera sentir-se tão bonita quanto gostaria 

de ser e o contrário também é identificado.  

De acordo com Motta (2005b), o casamento, para muitas idosas que se 

encontram viúvas, apesar de ter sido um de seus projetos de vida mais importantes 

durante a juventude, na atualidade repelem com certa veemência a possibilidade de 

retomar uma convivência desse tipo. Aponta como fatores disparadores destas 

opiniões a provável subordinação de gênero, e outras situações como, “casamento 

cedo, não estudar, não ter permissão para trabalhar, poucos passeios, nada de 

festa...” (p. 17). 

Segundo Strey et al. (1999) o casamento pode ser considerado como um dos 

constituintes da identidade feminina ainda enquanto idosa, pois viabiliza uma 

percepção de integridade pessoal durante o processo de envelhecimento. De acordo 

com as autoras muitas normas sociais foram impostas sobre elas: “uma casa 

impecável, um marido bem-sucedido, uma esposa cuidadora e filhos fortes, felizes e 

saudáveis foi tudo o que apareceu como desejo de construção de uma família no 

casamento. Este foi o modelo reproduzido pelas camadas médias urbanas (...) e se 

mantém na velhice” (STREY et al. 1999, p. 31). 
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6.3. Escala de Silhuetas  

 
Os resultados encontrados pela Escala de Nove Silhuetas de Stunkard et al. 

(1983), correspondem à precisão na avaliação, em termos relativos, ao próprio 

tamanho corporal atual.  

Após exame de correlação estatística entre os escores obtidos pelas idosas 

nesta escala (n=14) e seus respectivos Índices de Massa Corporal (IMC). Verificou-

se a inexistência de distribuição normal entre os valores, logo, não havendo 

condições probabilísticas estatísticas para correlações. Sendo assim, ao 

considerarmos uma amostra com 14 sujeitos de pesquisa, é viável analisar 

individualmente a incidência de discrepâncias entre os escores obtidos na Escala de 

Silhuetas e o IMC correspondente.  

Para avaliar tal discrepância subtraíram-se os valores entre os escores 

relativos a cada silhueta: Corpo Real (CR) e Corpo Ideal (CI), em que a variação 

igual a 0 (zero) indica que encontra-se satisfeito; tendo em vista a escolha da 

mesma figura; a variação diferente de 0 (zero) significa que encontra-se insatisfeito 

com sua imagem corporal e quanto maior o número da discrepância entre CR e CI 

maior o grau de insatisfação. Seguem descritos abaixo os dados avaliados, (os 

pesos e alturas foram auto declarados pelas participantes da pesquisa): 

Tabela 7 - Resultados obtidos na avaliação da Escala de Silhuetas e Índice de 
Massa Corporal (IMC) 

 

CR – CI Peso Altura 
IMC 

(do menor para o maior) 

0 53 kg 1,69 m 18,55 

0 48 kg 1,48 m 21,91 

0 61 kg 1,64 m 22,67 

0 60 kg 1,62 m 22,86 

1 54 kg 1,53 m 23,06 

1 57kg 1,57 m 23,12 

1 65 kg 1,62 m 24,76 

1 56 kg 1,49 m 25,22 

2 72 kg 1,66 m 26,12 

0 72 kg 1,65 m 26,44 

4 62 kg 1,52 m 26,83 

1 57 kg 1,40 m 29,08 

1 60 kg 1,41 m 30,17 

1 86 kg 1,68 m 30,47 

Fonte: dados da pesquisa 
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De acordo com os resultados, as idosas que se encontram com IMC mais 

elevado, tendem a demonstrar maior insatisfação com a imagem corporal segundo a 

avaliação da Escala de Silhuetas, embora as que estejam com maior IMC 

demonstrem o escore 1 (um), ou seja, a variância entre a imagem do Corpo Real e 

do Ideal é de apenas uma figura da escala. Deste modo, o resultado geral indica que 

o grupo de idosas está satisfeito com a sua imagem corporal. 

Segundo Gardner et al. (1998) e Kakeshita (2008), as escalas de silhuetas 

possuem algumas limitações, os pesquisadores sustentam suas críticas a partir dos 

seguintes pontos: as escalas de silhuetas possuem um número reduzido de figuras 

representativas; existe uma limitação na escolha das figuras representativas pelos 

sujeitos, ou seja, ao restringir-se à escolha de apenas uma imagem real e outra 

ideal, limita-se a gama de representações, adequadas à uma avaliação mais 

precisa; o modelo de apresentação seqüencial das imagens pode gerar uma 

distorção perceptiva, afetando a acurácia; a escala produz algumas restrições 

quanto à análise estatística, devido à composição numérica ordinal. 

Cabe destacar que, apesar dos incentivos à produção de novas metodologias 

de avaliação da IC por meio de escalas de silhuetas, ainda são escassos os 

recursos para avaliação de pessoas idosas, que respeite suas características e 

atributos físicos, contemplando uma avaliação mais específica e fidedigna a este 

recorte etário. 
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6.4. Entrevistas Exploratórias 

 

Esta seção apresenta a análise dos relatos das entrevistas realizadas, 

conforme anteriormente exposto na seção de Metodologia e Tratamento dos Dados. 

Com o intuito de conhecer o campo e levantar informações sobre o fenômeno da 

imagem corporal no ponto de vista de gênero e geração, as entrevistas transcritas 

foram submetidas aos critérios da análise inferencial permitindo a categorização por 

relevância teórica do conteúdo das comunicações (BARDIN, 1977).  

O confronto das categorias e eixos elencados a outras pesquisas qualitativas 

possibilita a elaboração de sinais e indicadores para a discussão, viabilizando o 

processo da inferência. Faz-se necessário apontar que no percurso metodológico 

deste estudo, a etapa de levantamento em campo indicou a presença de inibição 

das mulheres em consentir depoimentos em entrevistas gravadas.  

Considerando que a exposição da intimidade e do foro íntimo de cada 

entrevistada desta pesquisa - ao abordar o tema da corporeidade - envolve a 

revelação de uma verdade singular. E, salvaguardadas as diferenças entre 

gerações, a aplicação das escalas e instrumentos orientou-se pelo constante 

estímulo à continuidade da fala e acolhimento dos conteúdos expostos, visando 

dirimir quaisquer constrangimentos perante a temática e à 

entrevistadora/pesquisadora.  

O aspecto da confidencialidade foi ressaltado desde a abordagem inicial ao 

sujeito, bem como a responsabilidade ética e técnica no tratamento das informações 

e dados levantados. Tal aspecto foi comunicado e enfatizado às participantes tanto 

verbalmente como por meio documental em termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO A). Portanto, estimou-se durante toda a pesquisa, o quanto 

cada sujeito de pesquisa é único, possui histórias de vida singulares e diferentes 

entre si e, perante a coleta de dados, da mesma maneira que ele afeta o 

pesquisador, é também afetado pela intervenção de uma pesquisa (BONI; 

QUARESMA, 2005). 

Entre o conjunto de sujeitos da amostra, n=4 não participaram esta etapa,  

D.H. (70 anos); L.P. (78 anos); M.S. (68 anos); A.B. (77 anos).De maneira geral, as 

idosas que não consentiram seus depoimentos em entrevista afirmaram que não 

eram “boas” para “falar sobre essas coisas”, sobre tais assuntos delicados. Além de 

terem considerado que já haviam contribuído de alguma forma, para o trabalho. 
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Deste modo se reservaram frente à interlocução e aprofundamento sobre o assunto 

pautado.  

Os encontros foram realizados nos espaços abertos da universidade (UENF), 

em ocasião do término das atividades do projeto de extensão acadêmica. Mesmo 

que o contexto da pesquisa incorpore uma atmosfera de interação e liberdade, a 

privacidade, o recato e, até, o embaraço em abordar tais temas, podem ser 

considerados como dados empíricos da pesquisa, fornecendo mais pistas sobre a 

diversidade e complexidade que marcam a experiência corporal, bem como a do 

envelhecer na contemporaneidade.  

Além disso, conforme aponta Motta (1998, p.72), em pesquisas junto à 

população idosa, o pesquisador deve “tentar romper um pouco do silêncio defensivo 

ou constrangido que prevalece nas entrevistas com idosos e retocar as imagens, por 

vezes ilusórias, expostas”. Torna-se parte do processo de verificação do fenômeno, 

compreender suas nuances encontradas nas respostas, assim como os silêncios, 

pausas, risos e meditações (BONI; QUARESMA, 2005). Recusando quaisquer 

intencionalidades, no sentido de formular um significado dado, acabado, mas sim de 

expor as falas na maneira como se apresentaram ao entrevistador. 

Motta (2011) faz lembrar que, sobretudo, os cenários e oportunidades de 

socialização na terceira idade, têm transformado as representações tradicionais 

sobre a velhice. Apesar do cerceamento social entorno da sexualidade da pessoa 

idosa, a censura e coibição de suas expressões, hoje, ela está sendo vivenciada de 

maneira diferente nos espaços de sociabilidade. Logo, formando um potencial meio 

de pesquisas e aprofundamento do conhecimento acerca da realidade vivenciada 

pelas pessoas idosas e os desafios sociais para o futuro. 

Considerando essas informações, a análise inferencial das entrevistas 

procurou investigar os seguintes eixos de perguntas disparadoras: “Como você 

percebe a sua imagem corporal?” (EIXO 1); “O que é um ideal de corpo para você?” 

(EIXO 2), “O que significa envelhecer para você?” (EIXO 3) e, por fim, “O que é ser 

uma mulher idosa e jovem?” (EIXO 4). 

No eixo de perguntas “Como você percebe a sua imagem corporal?” (EIXO 1) 

as entrevistadas demonstraram se perceber de maneira positiva e satisfatória. 

Algumas respostas ilustram o aspecto positivo, como na resposta imediata: “eu 

gosto da minha imagem” (57 anos). Já outra participante responde: “para mim ela é 
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boa, ah eu poderia ter menos barriga, poderia, poderia ter as pernas mais grossas 

poderia, mas do jeito que eu sou eu acho que está bom.” (57 anos). 

Algumas queixas foram levantadas: “eu achava que eu deveria estar mais um 

pouquinho forte, eu acho mais ou menos a minha imagem corporal” (61 anos). Mais 

uma entrevistada responde: “Eu sou barriguda. Eu só percebo o que me incomoda 

mais é a parte abdominal” (63 anos). Outra afirma: “eu me acho muito baixinha, a 

gordura está boa, só me acho baixinha” (65 anos). 

Embora apresentem queixas sobre o tamanho do abdome, estatura/altura e 

formatos das pernas (partes do corpo apontadas como alvo de insatisfação), além 

do peso corporal (perceber-se acima ou abaixo do peso), o grupo de entrevistadas, 

demonstrou satisfação com seus corpos. Atribuem a esses fatores, uma 

conformidade ao processo de envelhecimento, considerando-os como parte dessa 

etapa da vida. 

De acordo com Tiggermann (2004), é esperado que a cada ano de vida, nos 

afastemos de um ideal de forma física magra ou musculosa, e da aparência jovial. A 

autora destaca que as pessoas tendem a modificar cerca de 4,6 quilogramas por 

década de vida até os 50 anos de idade. Tal fator é associado à menor taxa de 

mortalidade, pois, são ganhos de peso considerados como protetores para o 

desenvolvimento saudável do organismo na velhice.  

A perda da elasticidade da pele, o desenvolvimento de marcas de expressão 

como rugas, mudança na tonalidade do cabelo, que se torna cada dia mais 

acinzentados, são características ontogenéticas das transformações corporais 

vivenciadas durante o processo de envelhecimento (ANDRES, 1989 citado por 

TIGGERMANN, 2004) 

De acordo com Janelli (1986), corroborado por Roy e Payette (2012), as 

mulheres idosas, percebem de maneira mais favorável sua avaliação geral do corpo, 

mais do que sobre partes específicas. Para além do peso corporal, os indicadores 

de envelhecimento físico que mais impactariam a satisfação com o corpo, são os 

cabelos grisalhos e presença de rugas. Conforme Halliwell e Dittmar (2003), os 

olhos e mãos são apontados como partes do corpo apresentando maior índice de 

insatisfação. 

Segundo Hurd (2012), embora existam estudos cujo enfoque abarque as 

partes específicas do corpo, ainda são insuficientes as pesquisas sobre as 
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representações e percepção das rugas e expressões faciais na velhice, perante o 

número cada vez maior de mulheres que aderem a procedimentos como facelifts e 

ao uso de cosméticos não cirúrgicos.  

Em um estudo explorando os significados atribuídos a rugas, Hurd (2002) 

concluiu que as mulheres mais velhas se dividem igualmente entre aquelas que 

interpretam as rugas de forma negativa e aqueles que as consideram suas marcas 

de faciais como medalhas de honra das experiências vividas e por terem chegado a 

esta etapa da vida. 

Esse ponto é apresentado em algumas falas elencadas no segundo eixo (O 

que é um ideal de corpo para você?) onde afirmam: 

 
“Me sinto bem, bem porque é como eu falei, quantos outros não conseguiram 

chegar até aqui, e a gente ainda está aqui” (67 anos). 

“Eu acho que nós temos que passar por diversas etapas, e agora estou nessa 
etapa” (66 anos). 

“É uma coisa mesmo que todos temos que passar por isso, a gente deve se 
preparar para o melhor da velhice” (61 anos). 

“Eu cheguei a terceira idade graças a Deus, não sinto nada, só dos ossos, eu 
me sinto perfeita, realizada” (57 anos). 

 

As respostas apresentadas pelas idosas demonstram reconhecimento, e valor 

por terem alcançado a velhice em condições de saúde favoráveis e satisfatórias. De 

acordo com Fernandes e Garcia (2009), algumas idosas quando veem de maneira 

negativa seus corpos como frágeis, adoecidos, modificados ou feios, compreendem 

tais marcas, como derivadas da sobrecarga de trabalho doméstico e em outras 

jornadas, da maternidade ou, por vezes, decorrente de violência física ou 

psicológica. 

Já Santos, Boaventura e Motta (2014) destacam que a questão de gênero 

presente no modo como as mulheres idosas foram oprimidas, ilustra a figura de 

autoridade, por vezes representada pelo homem, cônjuge, ou familiar, que impunha 

regras para a pertinência de seus papéis e participação sociais. As autoras 

compreendem que o processo de participação coletiva e as experiências identitárias 

vivenciadas em grupos para a terceira idade, têm transformado a velhice num viés 

de possibilidades para a efetivação da sua liberdade e autonomia (SANTOS et al., 

2014). 
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Quando perguntadas “O que é um corpo ideal para você?” (EIXO 3), todas as 

entrevistadas atribuíram à saúde o fator determinante deste ideal de corpo. Algumas 

ressaltaram a necessidade de estar com menor peso corporal, devido aos seus 

impactos sobre a saúde geral e determinadas partes do corpo, como joelhos e 

coluna.  

 
“É a gente tentar fazer uma ginástica, uma abdominal para manter o corpo. 

Quando chega aos 60 e poucos é manter. A saúde em primeiro lugar e a estética em 
segundo” (63 anos). 

“Gostaria de ser mais magra porque a pessoa sendo mais magra com certeza tem 
mais saúde, né? Eu acho que o peso da pessoa dificulta mais coisas, joelho, coluna, 

não deixa de prejudicar” (67 anos). 

“Não tenho que reclamar de nada, só queria ter um pouco mais de saúde, mas o que 
eu tenho estou podendo tratar então não tenho nada” (69 anos). 

 
Destacaram que o corpo ideal é, na realidade, o corpo que possuem no 

momento (ocasião em que foram entrevistadas), demonstrando satisfação. 

Ressaltam que não possuir doenças ou outros prejuízos, é determinante para a 

avaliação favorável. 

Sobre a percepção do próprio estado de saúde entre as mulheres idosas, por 

meio do critério de avaliação da incapacidade funcional, a inabilidade de caminhar 

100 metros, foi utilizada pelo IBGE (2010) por ser decisivo na realização das tarefas 

da vida diária. Seus resultados demonstram que elas possuem mais dificuldades 

nesse quesito. Em que, 15,9% das mulheres idosas brasileiras têm dificuldade de 

caminhar, pelo menos, 100 metros, já os idosos homens, a mesma dificuldade é 

menor, atingindo a 10,9% (IBGE, 2010). 

Embora a longevidade feminina traga empecilhos e obstáculos cotidianos, as 

mulheres na terceira idade. De acordo com Roy e Payette (2012), o tensionamento 

existente entre a percepção da saúde e a aparência como item supérfluo, revela que 

a importância atribuída à saúde por idosos era legitimada, entretanto a importância 

atribuída à aparência física foi considerada como algo que se realiza em vão e 

desnecessariamente. Encontraram mulheres idosas no conjunto de idade entre 61 e 

92 anos que se declararam mais propensas a relatar os benefícios da perda de peso 

para a saúde, do que sua real motivação para o engajamento em dietas e ações que 

produziriam efeitos sobre a aparência. 
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“Acho que é de acordo com a cabeça de cada um, eu me sentindo bem eu estou 

bem. Eu acho que tudo depende da nossa cabeça” (66 anos). 

“Eu acho que é não ter doença nenhuma, não ter nada. Meu corpo é ideal, não botei 

silicone, para mim está ideal, de que adianta botar um monte de coisa e depois 

parecer que botou” (57 anos). 

 
O corpo alterado por intervenções estéticas e os não modificados, tidos como 

naturais, são um ponto de tensão quanto às práticas corporais. De acordo com 

Alvarenga (2008), as práticas de saúde, quando direcionadas às intervenções 

contemporâneas, têm visado manter uma determinada “forma” do corpo, baseada na 

cultura hegemônica da juventude como norma, que na realidade atua como 

deformação deste corpo. Inúmeras estratégias são colocadas em ação para impedir 

o desenvolvimento do processo fisiológico e a experiência singularizada do 

envelhecimento. Neste sentido cabe a pergunta: que significados sobre o corpo que 

envelhece são produzidos, compartilhados e disputados pela sociedade, grupos e 

agenciadores destas intervenções? 

Haja vista a alegria e satisfação das idosas entrevistadas, a experiência 

socializadora entre grupos na terceira idade recompõem outros quadros para essas 

normativas. 

 
“Eu penso assim, em outros tempos ser velha tinha um outro pensamento, hoje a 

sociedade já vê de outra forma. Existe uma diferença entre o tempo da minha mãe e 
o meu tempo. Está sendo bem melhor, pelo menos tem grupos de 3ª idade e esses 

grupos que estão fazendo essa mudança” (66 anos). 
 

 

“Nem caiu a ficha ainda de que já estou na 3ª idade, porque foi tão rápido, aí nem... 

agora que comecei a fazer as atividades, quer dizer, porque antes não fazia nada, 

sempre tive saúde, então para mim está sendo bom” (60 anos). 

 

Embora haja o esforço pela atenuação das marcas do envelhecimento, 

especialmente, nas mulheres, a formação de uma identidade coletiva permite a 

ampliação da sua participação social e desconstrução de preconceitos etários. 

Segundo Motta (2002) os grupos e movimentos de inspiração e origem geracional 

ainda não possuem substância política o bastante para terem sua expressividade 

reconhecida. Articulados a outros marcadores sociais como raça e gênero, gênero e 
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geração são elementos fundamentais para a compreensão das singularidades e 

produção de desigualdades, objetivando a real participação das idosas e sua 

produção de bens culturais. 

As respostas obtidas a partir da pergunta “O que é ser uma mulher idosa e 

jovem?” (EIXO 4) apontaram: 

 

“Antes era bem melhor, a gente era jovem. Tudo que a gente faz parece que é 
assim, sem vergonha [...] Alguma coisa que você fazia, hoje você não faz mais. É 

muito difícil os outros me verem com camisetinha, uma blusa sem manga. Hoje não, 
eu gosto muito de uma manguinha, parece que eu to mais vestida, mais recatada, 

eu me sinto assim hoje” (65 anos). 
 

“É bom porque a gente conseguiu chegar até aqui, mas não deixa de a gente ficar 
vendo que a gente está envelhecendo e tal e às vezes as pessoas já não te dão 

muita atenção, você pode se vestir bem como for, mas não é mais observada”  
(67 anos). 

 

“É ter idéias, atividades, ser ativo e eu ainda me considero assim, porque eu faço 
tudo” (66 anos). 

 
A noção de idade em divisão etária/geracional é um produto de um tempo 

histórico, que têm na atualidade suas fronteiras constantemente diluídas. As 

diferenças nos comportamentos e normas sociais regidas em diferentes tempos 

possibilitam vislumbrar um quadro único de uma geração que hoje é impactada 

pelas políticas de envelhecimento ativo. Embora questões relacionadas à 

atratividade física sejam apontadas, o conceito de atividade transformou as 

expectativas sobre o processo de envelhecimento, ao qual, embaralhado, muitas 

vezes, pelas boas e más intenções, promove novas representações sociais sobre a 

velhice, em especial, a feminina, seu público majoritário (MOTTA, 2013).  

A gestão do envelhecimento ativo, da saúde e dos estilos de vida investe 

sobre o corpo dessas mulheres novos sentidos, identidades e experiências de 

velhice. Segundo Guita Grin Debert (2010, p.56) ao citar Peter Laslett (1987) a 

invenção da terceira idade revela um experimento inusitado de envelhecimento, no 

qual é imprescindível “inventar” uma comunidade de aposentados, de pessoas que 

dispõem de tempo livre, mas que, sobretudo, possua suficiente peso em capital 

social, como saúde física e mental, autonomia financeira, para assim atender às 

expectativas de um período da vida vislumbrado socialmente como àquele propício à 

satisfação e realização pessoal. 
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CONCLUSÃO 

 
A presente pesquisa possui como motivação central e problema científico, 

conhecer como mulheres idosas percebem a sua imagem corporal na perspectiva 

das condições de históricas de gênero pertinentes ao processo de envelhecimento 

feminino. A hipótese inicialmente estabelecida neste estudo afirmava que mulheres 

na terceira idade apresentariam insatisfação com sua imagem corporal, devido às 

normas socioculturais impostas historicamente ao corpo da mulher. Após a imersão 

exploratória, outra hipótese foi cogitada: a satisfação com a imagem corporal na 

terceira idade é atribuída pelas mulheres idosas como efeito dos ganhos e 

conquistas obtidos em meio aos novos papéis e espaços sociais.  

A hipótese inicial não foi confirmada, sendo a segunda, após o estudo 

exploratório, levantada em pesquisa de campo e, parcialmente, confirmada.  

Os resultados indicam que as idosas percebem sua imagem corporal de 

maneira positiva e satisfatória, quando avaliadas pelos instrumentos e entrevistas, 

atribuem à saúde o fator preponderante para essa determinação, além dos 

benefícios dos espaços de socialização para a terceira idade.   

Para atender ao primeiro objetivo deste estudo, foram descritas as principais 

bases históricas e conceituais acerca do corpo, gênero e suas representações. O 

segundo objetivo foi levantar e identificar, em pesquisa de campo, os níveis de 

satisfação e insatisfação com a imagem corporal de idosas participantes de 

programa destinado à terceira idade. Tal fim foi obtido com a utilização de 

instrumentos validados para verificar percepção da imagem corporal no âmbito da 

satisfação. 

O conhecimento deste tema por meio de instrumentos pertinentes ao campo 

de estudos em imagem corporal permitiu identificar a carência de metodologias e 

técnicas específicas voltadas à população idosa, sendo recorrente na literatura, o 

uso de materiais aplicados em amostras com pessoas adultas e jovens. O 

aprofundamento científico junto à população idosa é imprescindível, considerando 

sua representatividade numérica e social, a qualidade das ações em saúde 

ofertadas, além do crescente processo de normatização cultural dos corpos e das 

representações negativas sobre o envelhecimento. 

O terceiro objetivo proposto relacionou as variáveis sociais do cotidiano das 

mulheres participantes aos níveis de satisfação com a imagem corporal. Foi 



97 
 

verificada a correlação entre a percepção de satisfação com a vida, as relações 

familiares, níveis de escolaridade e renda com os resultados de satisfação com a 

aparência corporal. Embora existam fatores socioculturais que influenciem, 

diretamente, na percepção positiva ou negativa sobre o corpo, a principal questão 

levantada pelos sujeitos da pesquisa referiu-se à manutenção e melhoria das 

condições de saúde, como elemento preponderante para seu o bem estar. 

A análise da literatura científica, sobre os aspectos socioculturais e históricos 

de gênero envolvidos na percepção corporal indica o caráter radical e fundamental 

da situacionalidade na sua determinação, pois a compreensão sobre as categorias 

geração, gênero, raça e classe social são os promotores das distintas configurações 

e situações de desigualdade ou, simultaneamente, de potencialidades. 

Compreende-se que tais categorias são pilares que favorecem a dinâmica das 

singularidades e da diversidade de experiências e histórias de vida. Outros fatores 

intervenientes como escolaridade, arranjos familiares, conjugalidades e renda foram 

identificados como elucidativos da realidade enfrentada na velhice e na 

determinação da satisfação corporal nesta etapa do curso da vida. 

As influências discursivas, em especial, das ciências da saúde e bem estar 

sobre a gestão do envelhecimento, foram enfatizadas, haja vista seus impactos nos 

comportamentos, hábitos e na qualidade de vida, envolvendo o cotidiano e as 

relações sociais da terceira idade em suas práticas de controle. 

As questões relacionadas ao corpo feminino, a partir dos resultados 

verificados nesta pesquisa, ganham um patamar diferenciado quando pensadas pelo 

recorte etário da mulher idosa. A construção social de representações e 

preconceitos geracionais destaca-se frente a questões restritamente de gênero, 

abrangendo-se a demandas enquanto classe social, sob as quais os idosos estão 

constantemente submetidos à discriminação, exclusão ou práticas de inclusão 

ineficientes. 

Em meio às transformações culturais sobre as representações sobre a 

velhice, os grupos de convivência para a terceira idade despontam como espaços de 

sociabilidade propícios para a construção coletiva de identidades, tornando o 

envelhecer um processo mais gratificante, sobretudo pela possibilidade de 

instrumentalizar os idosos ao enfrentamento da realidade em que estão inseridos, e 

construção de estratégias de maneira criativa, autônoma e libertária.  
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ANEXO A 

     

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 

EM PESQUISA DE MESTRADO ACADÊMICO 
 

Pesquisadoras 

Mestranda: Denise da Silva Gomes 

Orientadora: Rosalee Santos Crespo Istoe – Coorientadora: Fernanda Castro Manhães 

 

A/O Sra./Sr. está sendo convidada(o) a participar da pesquisa acima citada. O documento abaixo 

contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste 

estudo será de muita importância para nós. Esta pesquisa está sendo desenvolvida junto aos 

participantes do projeto de extensão da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF) intitulado: Terceira Idade em Ação, que tem por objetivo envolver a comunidade e 

universidade na produção e compartilhamento dos conhecimentos científicos, além de viabilizar o 

acesso da população do município e região às atividades educativas, sociais, de lazer e 

prevenção/manutenção da Saúde. As informações apresentadas neste termo estão de acordo com a 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que versa sobre os referenciais da bioética, 

autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e assegura os direitos e 

deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. 

 

Assim, afirmo que estou ciente: 

1. O estudo pretende conhecer a percepção das mulheres com idade igual ou superior a 60 

anos sobre a sua Imagem Corporal, através de instrumentos de mensuração/escalas da 

satisfação com a Imagem Corporal, questionário socioeconômico e entrevista; 

2. A pesquisa visa a contribuir para o desenvolvimento científico interdisciplinar; 

3. Minha identidade e dados pessoais não serão divulgados, sendo mantidos em sigilo; 

4. As análises da pesquisa poderão ser divulgadas em publicações científicas, sem publicidade 

dos dados pessoais/identificação dos sujeitos da pesquisa; 

5. A participação é voluntária; 

6. Minha participação não tem por objetivo me submeter um tratamento, bem como não me 

acarretará qualquer prejuízofinanceiro ou outros de qualquer ordem, com relação aos 

procedimentos realizados durante a pesquisa; 

7. Tenho liberdade de retirar meu consentimento (desistir) para a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 
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pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também não sofrerei 

nenhum prejuízo a minha saúde ou bem estar físico; 

8. Caso eu deseje, posso tomar conhecimento dos resultados, ao final desta pesquisa, entrando 

em contato com as pesquisadoras através dos contatos fornecidos abaixo;   

9. Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha 

posse. 

 

 

_________ de ___________________ de 201___. 

Dia/Mês/Ano 

 

______________________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Ass. Responsável pela Pesquisa 

 

Contatos: 

- Professora Associada do Laboratório de Estudos em Educação e Linguagem (LEEL) no Centro de 

Ciências do Homem (CCH) - Rosalee dos Santos Crespo Istoe; 

Telefones: (22) XXXXX (LEEL/CCH/UENF) 

 

- Psicóloga e Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem (PGCL/CCH) - 

Denise da Silva Gomes; 

Telefone: (22) XXXXXX 

 

- Secretaria CCH/UENF: (22) 2739-7036 

 

- Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem (PGCL/CCH): (22) 2739-

7281. 
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ANEXO B 

 

Escalas de Silhuetas de Stunkard, Sorensen e Schlusinger (1983) 

 

 
Data:___/___/_____                                                                                                                             

Ref.:________ 
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ANEXO C 

 

ESCALA DE SATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL (FERREIRA; LEITE, 2002) 

Data:___/___/_____                                                                                                                             
Ref.:________ 

Este questionário contém uma série de afirmativas sobre como você se sente em 
relação a você mesmo (a).  Indique, por favor, o número que mais corresponde a seus 
sentimentos, segundo a escala reproduzida abaixo. Responda de acordo com a primeira 
ideia que lhe vier à cabeça. Suas respostas para cada item serão anônimas.  

Observe a escala abaixo e indique seu ponto. 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente 

Discordo em 
parte 

Não discordo  
Nem concordo 

Concordo em 
parte 

Concordo 
totalmente 

 

1. Gosto do modo como apareço em fotografias. 1 2 3 4 5 

2. Tenho uma aparência tão boa quanto a maioria das pessoas. 1 2 3 4 5 

3. Gosto do que vejo quando me olho no espelho. 1 2 3 4 5 

4. Se eu pudesse, mudaria muitas coisas na minha aparência. 1 2 3 4 5 

5. Gostaria que minha aparência fosse melhor. 1 2 3 4 5 

6. Gostaria de ter uma aparência semelhante a de outras pessoas. 1 2 3 4 5 

7. Pessoas da minha idade gostam da minha aparência. 1 2 3 4 5 

8. As outras pessoas acham que eu tenho boa aparência. 1 2 3 4 5 

9. Sinto-me feliz com minha aparência. 1 2 3 4 5 

10. Sinto vergonha da minha aparência. 1 2 3 4 5 

11. Minha aparência contribui para que eu seja paquerada. 1 2 3 4 5 

12. Acho que eu tenho um corpo bom. 1 2 3 4 5 

13. Sinto-me tão bonita quanto eu gostaria de ser. 1 2 3 4 5 

14. Tenho orgulho do meu corpo. 1 2 3 4 5 

15. Sou uma pessoa sem atrativos físicos. 1 2 3 4 5 

16. Meu corpo é sexualmente atraente. 1 2 3 4 5 

17. Gosto de minha aparência quando me olho sem roupa. 1 2 3 4 5 

18. Gosto da maneira que as roupas caem em mim. 1 2 3 4 5 

19. Estou tentando mudar meu peso. 1 2 3 4 5 

20. Estou satisfeita com meu peso. 1 2 3 4 5 

21. Sinto que meu peso está na medida certa para minha altura. 1 2 3 4 5 

22. Estar acima do meu peso me deprime. 1 2 3 4 5 

23. Estou sempre preocupada com o fato de poder estar gorda. 1 2 3 4 5 

24. Estou fazendo dieta atualmente. 1 2 3 4 5 

25. Frequentemente tento perder peso fazendo dietas drásticas e radicais. 1 2 3 4 5 
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APÊNDICE A 

 

                                                     
 

Formulário Social e Demográfico 
Nº.______. 
Data:____/_____/______. 

 
1) Informações Gerais: 

 

1. Sexo F (__) M(__) 
 

2. Data de Nascimento: ____/____/____. Idade: _____ anos. 
 

3. Raça/Cor:____________________________________. 
 

4. Peso:_____kg. Altura:______. 
 

5. Brasileira (o)? Sim (__); Não (__). 
 

6. Naturalidade: ____________________ (Município/Estado). 
 

7. Reside em Campos dos Goytacazes há quanto tempo? _____________. 
 
2) Aspectos da vida: educação, trabalho e renda, saúde, acessibilidade: 

 Sabe ler e escrever? Sim (__); Não (__).  
Nível de Escolaridade Máxima Completa:________________________. 

 Qual é (ou foi) a sua principal atividade ao longo da vida? 
(__) Dona de Casa; 

(__) Profissão ou Ocupação:____________________. Há quanto tempo?_____anos. 

 Atualmente, você recebe: 
APOSENTADORIA? Sim (__), Não (__). Contribuiu por quanto tempo?______. Não 
contribuiu?(__) Está contribuindo?_____. 

É PENSIONISTA? Sim (__), Não (__) 

 Já trabalhou com Carteira de Trabalho assinada? Sim (__), Não (__) 
Já trabalhou informalmente? Sim (__), Não (__) 

Com qual idade começou a trabalhar? ____ anos. 

Sua jornada de trabalho durava quantas horas? ______. 

 Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 
aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque apenas uma resposta): 

(__) Nenhuma renda. 

(__) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00). 

(__) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 678,01 até R$ 2.034,00). 
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(__) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.034,01 até R$ 4.068,00). 

(__) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.068,01 até R$ 6.102,00). 

(__) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 6.102,01 até R$ 8.136,00). 

 

 Recebe algum benefício da Assistência Social como, Bolsa Família ou outros?  
Sim (__), Não (__). Qual?___________________________________. 

 Está referenciada (o) em algum Centro de Referências de Assistência Social (CRAS)?  
Sim (__), Não (__). Qual?_______________________________. 

 Utiliza serviços em saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS/Público)?  
Sim  (__), Não (__). 

Está satisfeita(o)?________. Porque?______________________________. 

 Utiliza serviços em saúde pelo Plano de Saúde particular?  
Sim  (__), Não (__).  

Qual?_________________.  

Está satisfeita(o)?________. Porque?______________________________. 

 Em relação a problemas com a saúde, você poderia listá-los? 
 

      PROBLEMA DE SAÚDE   MEDICAMENTO UTILIZADO 

__________________________________  ___________________________________ 

__________________________________  ___________________________________ 

__________________________________  ___________________________________ 

__________________________________  ___________________________________ 

3) Situação Familiar: 

 Atual estado conjugal?  
 (__) casado ou morando junto. Há quanto tempo? _________;  

 (__) viúva (o). Há quanto tempo? _________; 

 (__) separada (o). Há quanto tempo? _________; 

 (__) não se casou/ está solteira.  

 Tem se relacionado sexualmente? Sim (__), Não (__).  
Qual a sua orientação sexual? Ou seja, a quem é direcionada o seu desejo sexual? 

________________________. 

 Teve filhos?  
Sim (__); Não (__).  

Quantos? (__) Filhas/Mulheres; (__) Filhos/Homens. 

 Quantas pessoas residem com você? _______. Quem 
são?______________________________. 

 O imóvel é próprio (__), alugado (__) ou cedido (__)? 
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Está na Zona Rural (__) ou Urbana (__)? 

Você considera como uma área segura (__) ou insegura(__)? 

 Você pode informar o nível de escolaridade de seus pais e irmãos?  
Pai estudou até:_________________.  

Mãe estudou até:___________________. 

Irmãos – quantos são? (__).  

Estudaram até?__________________________________________________ 

 Como você classificaria sua relação com as demais pessoas com quem reside?  
 (__) ótima; (__) boa; (__) regular; (__) ruim; (__) péssima. 

 Em caso de necessidade de assistência e ajuda, com quem você pode contar? 
 (__) amigos ou vizinhos;  

 (__) Cônjuge;  

 (__) Filho (s);  

 (__) Filha (s);  

 (__) outros parentes. 

 Outro:_____________________. 

 Quem ou quais pessoas faz/fazem as tarefas de limpeza e conservação da 
casa?______________________________________________________________________
______. 
Há o serviço de diarista ou empregada doméstica? (__) Sim (__) Não.  

Se sim, quantas vezes por semana/mês? ____________. 

 Como é a sua relação com amigos e 
familiares?_____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

Você se sente solitário(a) em alguns momentos? Sim (__), Não (__).  

Quando?_______________________________________________________ 

Porque?_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4) Locomoção, Mobilidade e Transporte: 

 Em relação à locomoção e mobilidade: 

 Qual é o meio de transporte mais utilizado por você? 
Ônibus (__), Bicicleta (__), Carro (__), Outro:______________________. 

 Você percebe dificuldades de acessibilidade nos lugares e nos meios de transporte, por 
exemplo, corrimãos inadequados, falta de rampas, pisos irregulares, etc.? 
Sim (__), Não (__) 
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Já se acidentou devido a essas questões?_______________. Se já aconteceu com você, 
como 
foi?_______________________________________________________________________. 

 Quais lugares você se sente mais à vontade para circular?___________________________ 
__________________________________________________________________________. 

 O que um lugar precisa oferecer para você se sentir segura?_________________________ 
__________________________________________________________________________. 

 O que pode dificultar que você permaneça num lugar?_______________________________ 
__________________________________________________________________________. 

 Existe algum tipo de lugar que você evita freqüentar? Quais são? Por quê?______________ 
__________________________________________________________________________. 

 

 Como você se sente em relação à sua vida de maneira geral?  
 (__) Satisfeito; 

 (__) Insatisfeito 

 

 Você poderia numerar por ordem de importância, quais dos problemas abaixo estão 
presentes na sua vida atualmente? 

 (__) Problemas financeiros 
 (__) Problemas de saúde 
 (__) Problemas de moradia 
 (__) Problemas de transporte 
 (__) Conflitos nos relacionamentos pessoais  
 (__) Conflitos nos relacionamentos de trabalho 
 (__) Falta de atividade/ inatividade 

 


