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Percepção acerca do envelhecimento 
e da pessoa idosa para um grupo 
de estudantes de graduação em 
Enfermagem
O estudo tem como objetivo analisar os sentimentos e percepção dos acadêmicos do Curso de Enfermagem 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú, sobre o processo de envelhecimento e a pessoa idosa. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa, realizadas com os 29 acadêmicos de enfermagem da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú. As informações foram coletadas durante a disciplina de enfermagem geriátrica no período de janeiro a 
junho de 2010, obedecendo à resolução 196/96. A técnica de escolha para captar as informações foi a do dese-
nho projetivo. A análise do material permitiu evidenciar que ainda há introjeção nos alunos associando a velhice 
com a fase negativa da vida, principalmente relacionadas aos processos fisiológicos próprio da época, no en-
tanto foi possível colher sentimentos e percepções que avançam ao encontro da nova percepção de saúde. Essa 
é representada como uma fase positiva e que sinaliza para mudanças de posturas e atitudes perante a saúde e 
reconhecimento do idoso. Isso pode ser reflexo do contexto sócio-cultural e de graduação em que esses estu-
dantes estão inseridos. 
Descritores:	Percepções,	Estudantes	de	enfermagem,	Envelhecimento.

The study aimed to analyze the feelings and perceptions of the academic course of Nursing State University 
of Vale do Acaraú, CE/Brazil about aging and the elderly. It is a qualitative exploratory and descriptive rese-
arch, conducted with 29 nursing students at the State University of Vale do Acaraú. Informations were collec-
ted during the geriatric nursing’s discipline in the period from January to June 2010, according to resolution 
196/96. The technique of choice for capturing the information was projective drawing. The analysis of the ma-
terial has highlighted that there are still introjection in the students of the association between oldness and 
negative phase of life, especially when associated with the physiological processes own of the time, however 
it was possible to reap feelings and perceptions that advance to meeting of the new  perception of health. 
This is represented as a positive phase and that signalizes for change in postures and attitudes before the he-
alth and recognition of the elderly. This may be reflexes of the undergraduate and socio-cultural context which 
these students are inserted.
Descriptores: Perceptions,	Nursing	students,	Aging.

El estudio objetivó hacer un análisis de los sentimientos y percepción de los académicos del Curso de Enferme-
ría de la Universidade Estadual Vale do Acaraú, CE/Brasil sobre el proceso de envejecimiento y el anciano. Se 
trata de una investigación calitativa, realizada con los 29 académicos de enfermería. Las informaciones fueron 
recogidas durante la asignatura Enfermería Geriátrica, de enero a junio de 2010, obedeciendo la resolución 
196/96. La técnica de elección para captar las informaciones fue la del diseño proyectivo. El análisis del mate-
rial permitió evidenciar que todavía hay introyección en los alumnos asociando  la vejez con la fase negativa de 
la vida, especialmente cuando se asocia a los procesos fisiológicos propios de la época, sin embargo ha sido 
posible obtener sentimientos y percepciones que avanzan al encuentro de la nueva percepción de salud. Ésta 
se presenta como una fase positiva y que señaliza para cambios de posturas y actitudes perante la salud y reco-
nocimiento del mayor. Eso puede ser reflejos del contexto sociocultural y de graduación en que estos estudian-
tes están insertados. 
Descriptores: Percepciones,	Estudiantes	de	enfermería,	Envejecimiento
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INTROduçãO 

O envelhecimento populacional no Brasil está ocorrendo 
de forma rápida. Isso ocorre mediante alteração do perfil 

populacional a qual estamos vivenciando. Além da melho-
ria da expectativa de vida da população. Isso condiciona a 
demanda de profissionais que esteja apto a lidar com essas 
alterações fisiológicas e sociais nessa fase da vida. Há de ter 
nesse momento mais formação e aprimoramento dos profis-
sionais de saúde para lidar com essa nova situação, ou seja, 
o cuidar do idoso.

É necessário produzir um profissionalismo mais atuante e 
renovado com compromisso e respeito aos cidadãos idosos1.

À medida que cresce a população idosa no Brasil, 
aumentam as demandas nas áreas de prestação de servi-
ços, pesquisa e políticas públicas, abrindo-se novos espa-
ços ocupacionais. Isso faz com que haja uma mudança do 

profissional de geriatria que se responsabilizava mais pela 
parte orgânica do idoso para o profissional especializado 
em gerontologia, esse que, espera-se que responda com 
competência teórica e prática aos desafios do envelheci-
mento individual e populacional.

Importante ressaltar, que a velhice é composta por 
eventos esperados e não esperados, envolvendo cresci-
mento de algumas áreas e declínio em outras. Ainda não 
se tem controle, por exemplo, sobre fatores genéticos, 
hereditários e sobre muitos fatores ambientais lembran-
do que uma velhice satisfatória não é responsabilidade 
somente da pessoa, e dos inúmeros hábitos que ela pode 
adquirir pensando em chegar nesta fase de forma bem 
sucedida, mas depende também de políticas voltadas para 
a saúde e inclusive do modelo de formação e atuação de 
profissionais que lidam com tais assuntos.

Os profissionais têm um importante papel na realização 
de pesquisas sobre as características dos idosos, na busca 
dos determinantes do envelhecer bem e, principalmente, 
na divulgação dos conhecimentos acerca das ações que 
previnem o desajustamento, a doença, a incapacidade. As 
necessidades evolutivas dos idosos requerem um foco não 
apenas sobre declínio e mudança, como também sobre a 
manutenção do controle de sua vida2.

Os profissionais de saúde podem atuar de forma a melho-
rar a qualidade de vida no envelhecimento. E a universidade 
tem uma função social de prover uma demanda de profis-
sionais que sejam capazes de lidar e dispor de estratégias 
de cuidados que visem à melhoria da vida dos idosos. Um 
profissional que tem uma relação direta com o cuidar e o 
bem estar da população é o enfermeiro. Com relação à for-
mação acadêmica do enfermeiro pode-se dizer que apesar 
do crescimento significativo da população idosa poucas são 
as faculdades na área de Saúde que preparam o profissional 
para enfrentar essa realidade3.

Diversas atividades e políticas têm contribuído para 
reafirmar o processo de cuidado dos idosos. E mesmo que 
de forma não horizontal e ainda bem institucionalizado se 
dispõe de ferramentas que vão ao encontro do bem estar do 
idoso, entre essas se destaca o Pacto pela Vida. Esse firma o 
compromisso dos gestores do SUS e determina as prioridades 
na atenção à saúde da população. Neste pacto, a saúde do 
idoso, é um dos itens preconizados e se refere à formação e 
educação contínua dos profissionais da saúde que atuam no 
sistema de saúde brasileiro4.

 Ainda se conta com as seguintes medidas: promulgação 
de leis e normas específicas de atendimento aos idosos, tais 
como o Estatuto do Idoso, em 2003, e a Política Nacional do 
Idoso, em 1996, e em providências advindas de vários seto-
res da sociedade em relação ao cuidar da saúde, promover 
a educação e a participação social e desenvolver profissões 
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ligadas ao atendimento aos idosos5. 
Tais ações têm contribuído para ressignificação de 

atitudes e crenças em relação à velhice.  Isso pode opor-
se de forma significativa nas opiniões e as ações dos 
cientistas e dos profissionais de cuidadores da saúde, as 
quais muitas vezes possuem atitudes preconceituosas, 
pois podem muitas vezes considerar os idosos como uma 
categoria homogênea, sem levar em conta que diferentes 
condições de saúde e de estilo de vida se refletirá em 
diferentes manifestações de competência comportamen-
tal, atribuição prévia de dependência física, depressão e 
doença aos sujeitos idosos, confusão entre os efeitos da 
velhice com os da pobreza, da doença, ou do baixo nível 
educacional, desconsideração das circunstâncias históri-
cas como determinantes de estilos de vida e de valores 
dos mais velhos, além da desconsideração dos limites que 
o envelhecimento normal impõe ao funcionamento dos 
seres humanos, em favor da falsa crença no poder irrestri-
to da ciência de impedí-lo ou de restaurar a juventude6.

Com base em estudos realizados sobre a representação da 
velhice, verifica-se que o estigma negativo da velhice sempre 
vem na visão do outro, o próprio idoso vê o processo do 
envelhecimento como um tempo oportuno para a construção 
de algo novo. A positivação da identidade do idoso significa 
reconhecer o que há de importante nessa etapa de vida para 
desfrutá-la da melhor maneira. Mesmo com limitações, a 

velhice pode ser vista com alegria e não tristeza.
Ao se observar o processo de envelhecimento na con-

temporaneidade, se identifica o surgimento de condutas, 
hábitos, crenças e imagens que alteram significativamente 
as concepções tradicionalmente associadas às etapas mais 
tardias da vida. No lugar das tradicionais imagens que arti-
culavam o envelhecimento somente ao descanso, à quietude 
e à inatividade, surge um modelo identitário que inclui, em 
sua definição, o estímulo à atividade, a aprendizagem, a fle-
xibilidade, o aumento da satisfação pessoal e a formação de 
vínculos afetivos inéditos7.  

Considerando as múltiplas alterações que compõem o 
processo de envelhecimento, visto que este permeia todos 
os aspectos da vida, verifica-se que a saúde do idoso é uma 
disciplina intrinsecamente interdisciplinar, motivo pelo qual 
o estudante de graduação em enfermagem deve partilhar 
conhecimentos com os demais profissionais da equipe 
multidisciplinar, a fim de que não venha a adotar práticas 
individualistas, sem articulação de saberes8.

Essa mudança de concepções de práticas sobre a edu-
cação gerontológica faz com que haja necessidade de 
investigação de atitudes das pessoas sobre esses novos 
paradigmas, mais precisamente sobre alunos universi-
tários que estão imersos em campos teóricos e práticos 
férteis de transformação e reformulação de conceitos que 
valorizam as pessoas.
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 Este estudo tem como objetivo analisar os sentimentos 
e percepção dos acadêmicos do Curso de Enfermagem da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, sobre o processo de 
envelhecimento e a pessoa idosa. 

METOdOLOgIa
Pesquisa com abordagem qualitativa. Os participantes do 
estudo foram 29 estudantes do 7º período de enfermagem 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú/CE que cursa-
vam a disciplina de enfermagem geriátrica. Os critérios de 
inclusão foram: estar matriculado regularmente no sétimo 
semestre do curso, ter disponibilidade para os encontros 
e idade igual ou superior a 20 anos. O estudo realizou-
se no período de janeiro a junho de 2010. Para abstrair 
as informações significativas que surgiram com base nos 
desenhos produzidos, utilizou-se a análise qualitativa dos 
achados9. O processo de organização dos achados no 
estudo foram descritos da seguinte forma: 
1º fase — relação das informações coletadas durante os 
encontros, descritas e documentadas por meio dos desenhos 
produzidos e anotações dos pesquisadores em diário de 
campo; 
2º fase — identificação do significado de cada desenho, 
preservando o significado do contexto. Agruparam-se as 
descrições e comportamentos, considerando semelhanças e 
divergências, para permitir a compreensão do fenômeno do 
estudo proposto; 
3º fase — análise padrão e contextual após a caracterização 
das informações, realizada na fase anterior, procedeu-se a 
uma avaliação minuciosa dos achados, a fim de identificar a 
saturação de ideias e os padrões de significados dos materiais 
produzidos pelos alunos; 
4º fase — nesta fase, foram abstraídos os significados, inter-
pretando-os, e, então formuladas as descobertas da pesquisa 
e elaborações teóricas para a Enfermagem.

Utilizou-se para coleta a técnica do desenho projetivo 
com Tema de Vaisberg, quando os alunos expressaram suas 
percepções sobre o idoso e o processo de envelhecimento 
com o uso do desenho com canetas e papel ofício10. Após 
desenhar, escreveram frases de efeito para ajudar na com-
preensão do desenho. Esse recurso vem sendo usado por 
diversos pesquisadores principalmente para extrair aspectos 
subjetivos que possam subsidiar e enriquecer a percepção 
dos sujeitos da pesquisa. 

Foi realizada uma análise exaustiva do material obtido, 
com intuito de compreender o sentido do mesmo compre-
endedo-se que os desenhos são signos de uma realidade 
produzida pelas pessoas. Foram também, identificados 
pontos comuns, e agrupamento de similares, permitindo a 
composição de dois tópicos dos quais emergiram seis cate-
gorias de análise, além de uma análise reflexiva com intuito 

de aprofundamento do objeto, foi necessário se entender em 
cada imagem e frases realizadas pelos sujeitos da pesquisa o 
sentido de suas expressões gerando assim temáticas e cate-
gorias de análise10. 

O presente projeto de pesquisa foi submetido à aprova-
ção da Coordenação de Enfermagem e depois, ao Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú – UVA, sendo aprovado pelo parecer incluso no 
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE, 
Nº 0039.0.039.000.09, além disso, todos os participantes 
receberam e assinaram o termo livre de consentimento escla-
recido-TCLE, obedecendo aos princípios estabelecidos pela 
Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que trata 
de pesquisa envolvendo seres humanos. As fala e os desenhos 
dos alunos que participaram do estudo foram identificados por 
pseudônimos com a finalidade de manter a integridade dos 
participantes, e então identificados por EST1 ao EST29.

RESuLTadOS E dISCuSSãO
Nesse contexto, prossegue-se com a análise das informações, 
que está fundamentada em categorias temáticas. Os resul-
tados foram organizados em duas categorias temáticas dos 
quais emergiram seis sub-categorias apresentadas a seguir: 
Sentimentos acerca de seu Envelhecimento: Estereótipos 
acerca do envelhecimento; Aspectos positivos do envelheci-
mento. Percepção sobre pessoas idosas: Indivíduos sábios e 
vitoriosos; Seres merecedores de respeito, carinho e atenção; 
Fragilidade diante das limitações; O dito pelo não dito: con-
tradições acerca do envelhecimento.   

SENTIMENTOS aCERCa dE SEu ENvELhECIMENTO
Esse termo sentimento segundo o dicionário Aurélio sig-
nifica: Ato ou efeito de sentir. / Aptidão para sentir; sensi-
bilidade. / Sensação íntima, afeto.  E isso que foi captado 
nos estudantes que participam da pesquisa. São seus afetos 
expressos nos desenhos e referentes ao processo de enve-
lhecimento. Não é só a palavra falada ou escrita que irá 
revelar tais formas de sentir sobre o idoso, mas os símbolos 
impostos nos desenhos também irão contribuir para revelar 
as indagações do estudo.

ESTEREóTIPOS aCERCa dO ENvELhECIMENTO
Meus sentimentos com relação ao meu próprio processo de 
envelhecimento é de medo e angústia (EST 14). O envelhecer 
gera sentimentos de dúvida, sobre como me sentirei diante 
das limitações (...) (EST 28).Fico angustiada quando imagino 
que posso ficar uma pessoa isolada, sem ter ninguém para 
cuidar de mim (EST 14).

O envelhecimento arragaido de símbolos já é pré-
estabelecido pelo meio cultural. Aqui há uma tendência 
a associar o processo de envelhecer ao medo das modifi-
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cações que podem ocorrer ao longo da vida, e até mesmo 
das discriminações.

A solidão é nítida das imagens, assim como as frases de 
efeito criadas pelo grupo. É como se a idade avançada esti-
vesse intrinsecamente ligada ao ficar sozinho, abandonado 
pela família e perder as pessoas amadas. 

Quando se fala de medo da solidão na velhice deve 
se considerar as questões que desencadearam esse sen-
timento, pois no momento em que a imagem que se tem 
do velho é de dependência e abandono, o que se eviden-
cia é a dúvida de se terão companhia ou alguém que lhes 
cuide na velhice11.

Quando se referem “o medo de ficarem isoladas” 
retratam o abandono social. Esta situação tem sido bas-
tante comum na nossa sociedade, sendo consequência 
da mudança de padrão familiar da família extensa para 
nuclear, que tem sido cada vez menor, o que diminui a 
rede de apoio social ao idoso que é levado a morar sozi-
nho ou com cuidadores contratados, provocando um dis-
tanciamento daqueles com quem conviveu a maior parte 
da vida e, consequentemente, sentimentos de solidão e 
isolamento social12.

Quando os estudantes mostram que “o envelhecer gera 
sentimentos de dúvida, sobre como me sentirei diante das 
limitações”, faz-se necessário um melhor conhecimento e 
compreensão da velhice. Envelhecimento é um processo 
biológico e evolutivo. Enquanto fase do desenvolvimento 
humano é também um processo heterogêneo, multifatorial 
e multidirecional, em interação constante com os aspectos 
contextuais e individuais que, por sua vez, estão associados 
a fatores sócio-demográficos13. 

O fato de associar a velhice aos desgastes, às doenças 
e às disfunções e incapacidades vinculados à ideia de 
incompetência comportamental descaracteriza o espaço 
social dos idosos, sendo possível identificarem inúmeros 
estereótipos a ela vinculados, pelos mais diversos seg-
mentos da sociedade.

aSPECTOS POSITIvOS dO ENvELhECIMENTO
Os sentimentos que me vem quanto ao envelhecimento são: 

companheirismo, felicidade (EST 11). O meu envelhecimen-
to vai ser aceito com muita alegria e serenidade, pois não 
tenho medo de envelhecer, o idoso é um ser útil e de muito 
valor (...) (EST 27).

Quando se conhece e se entende o processo de envelhe-
cimento se passa a aceitar as modificações ocorridas, bem 
como compreendê-lo de forma bastante sensata. E esse fato 
remete a pensar que esta havendo com o passar do tempo 
uma introjeção de sentimentos positivos para aceitação de 
um processo de envelhecer saudável.  Isso sinaliza as con-
cepções novas sobre envelhecer, o envelhecimento mais 
acelerado do nosso país, a busca de condições de saúde 
adequada para os idosos e ainda a inserção de disciplinas na 
graduação de profissionais de saúde para reforçar a necessi-
dade de “ver”’ e” “ser” idosos saudáveis.  

Dentre os sentimentos mais apresentados se pode citar: 
alegria, satisfação, companheirismo, afetividade, tranqui-
lidade, conforto e amor. Considerando-se que caracte-
rísticas como essas são construídas ao longo da vida do 
indivíduo a partir do processo de socialização desde a 
infância e das diferentes experiências que tem até chegar 
à velhice, não necessariamente elas serão típicas dessa 
fase da vida. 

Mostraram também o idoso como um ser útil e de 
valor, pois conseguem transformar as perdas naturais do 
envelhecimento em novas possibilidades para se manter 
vivo no espaço social. Ultrapassando os limites social-
mente impostos para as idades mais avançadas da vida, 
os sujeitos do estudo mostraram a velhice como propícia 
para o prazer e para a realização de sonhos adiados em 
épocas anteriores.

De maneira geral, os estudantes não consideraram o 
envelhecimento somente como um período de perdas e 
sofrimentos, nem tampouco como sinônimo de doença, 
valorizando também determinados aspectos que possam 
amenizar as perdas. Para estes, a velhice se apresenta 
com um tempo de descobertas e vivências de novas 
possibilidades.

Figura 2 - Representação da categoria: aspectos 
positivos do envelhecimento.

Figura 1 - Representação da categoria: estereótipos a 
cerca do envelhecimento.
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PERCEPçãO SOBRE PESSOaS IdOSaS
IndIvíduos sábIos e vItorIosos
Como vitoriosas, devido terem conseguido chegar até a essa 
fase da vida, como sábios. (EST 1).O idoso para mim é sinô-
nimo de sabedoria, pessoas com larga experiência de vida, 
pessoas vitoriosas. (EST 20). Percebo como pessoas sábias 
que já vivenciaram muitas experiências e certamente extraí-
ram lições de todas elas (EST 2).

Para estes graduandos os idosos são pessoas que tem 
muito conhecimento de mundo, longa experiência de vida, 
que usam suas histórias e ensinamentos para instruir os mais 
jovens e, vitoriosos, por terem vividos tantos anos, passado 
por tantos obstáculos, mas sempre otimistas e sentindo pra-
zer em viver.

Quando expressam na frase, “pessoas que vivenciaram 
muitas experiências”, são conhecedores que esse grupo 
etário apesar de passar por muitas modificações é dotado 
de conhecimentos para instruir os mais jovens. A tendência 
é que haja inversão na representação da velhice, como um 
processo de perdas e atribuição de novos significados a esse 
período da vida, que passa a ser tratado como momento 
privilegiado para novas conquistas. Os mais velhos, com as 
experiências vividas e os saberes acumulados, buscam por 
novas oportunidades e estabelecem relações mais profícuas 
com o mundo dos mais jovens14.

seres merecedores de respeIto, carInho e atenção
Merecem respeito e atenção, dedicação e cuidado, para 
poderem os mesmos vivenciar essa etapa com a dignidade e 
respeito merecidos. (EST 20). Necessitam de muito carinho, 
atenção, compreensão e cuidado, gostam de se sentir úteis, 
de serem consideradas e consultadas na tomada de decisões, 
ativos na sociedade (EST 29).

Os idosos são tidos como pessoas dignas de respeito, 
pois contribuíram direta ou indiretamente para a construção 
de um mundo melhor, além de serem vistos também como 
pessoas úteis e aptas na tomada de decisões. Quando cita-

ram “respeito” incluíram de modo, essencial, o respeito na 
sociedade, podendo este ser inseridos ativamente.

Quando revelam que os idosos “necessitam de cuidados”, 
pode-se verificar a necessidade de aperfeiçoamento dos ser-
viços de saúde e dos profissionais que irão atuar nesta área, 
principalmente os enfermeiros. Considerando o “cuidado” o 
fundamento da ciência Enfermagem, “cuidar significa empre-
ender comportamentos e ações que envolvam conhecimen-
tos, valores, habilidades e atitudes, no sentido de favorecer 
as potencialidades das pessoas para manter ou melhorar a 
condição humana no processo de viver e morrer”15.

O acadêmico relaciona as representações do ser velho, 
suas repercussões na sociedade e na família e reflete sobre 
as necessidades de mudança confirmando suas convicções 
e evidenciando que a sociedade e a família são determinan-
tes no processo de envelhecer. É observada a urgência em 
reconhecer que o Brasil é um país que está envelhecendo, 
que necessita mudar a situação atual do idoso e ensinar o 
jovem a respeitá-los. Para tanto, é necessário valorizar o 
idoso, incluindo-o na família e na sociedade para que possa 
ter participação ativa, independente de suas limitações, pro-
porcionarem dignidade e respeito aos seus diretos e, assim, 
promover melhor qualidade de vida16.

Ao retratarem que os idosos devem ser “ativos na socieda-
de”, ressaltam a importância da participação dessa classe na 
tomada de decisões no meio que vivem. Enfim, são pessoas 
esclarecidas que devem atuar ativamente no meio social, 
tendo oportunidade de tomar decisões para a construção de 
melhorias, bem como de necessidades para proporcionar aos 
jovens de hoje um envelhecimento saudável.

FragIlIdade dIante das lImItações
Percebo como pessoas frágeis pelas limitações (...) (EST 11). 
Como pessoas frágeis que precisam de uma atenção mais 
efetiva e afetiva (EST 23).Com algumas exceções, em geral 
o idoso tem muitas limitações e acabam tornando-se depen-
dentes de outras pessoas seja pra realizar suas atividades 
diárias ou mesmo como uma forma de dependência total 
para sua sobrevivência (EST 7). 

 Na frase “percebo como pessoas frágeis pelas limitações,” 

Figura 3 - Representação da categoria: indivíduos 
sábios e vitoriosos.

Figura 4 - Representação da categoria: seres 
merecedores de respeito, carinho e atenção.
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relevaram o acontecimento de muitas modificações no estilo de 
vida dos idosos. A fragilidade constitui-se uma síndrome multidi-
mensional envolvendo uma interação complexa dos fatores bio-
lógicos, psicológicos e sociais no curso de vida individual, que 
culmina com um estado de maior vulnerabilidade, associado 
ao maior risco, de ocorrência de desfechos clínicos adversos17.

A fragilidade está associada à idade, embora não seja 
resultante exclusivamente do processo de envelhecimento, já 
que a maioria dos idosos não se torna frágil obrigatoriamen-
te. Ela está relacionada com a presença de comorbidades, 
pois as doenças crônicas que surgem nas fases mais avan-
çadas da vida tendem a ser menos letais e a se acumularem 
durante o processo de envelhecimento.

A fragilidade é uma condição instável relacionada ao 
declínio funcional17. A interação do indivíduo com o 
ambiente, na qual a ocorrência de um evento, considerado 
de pequeno impacto para alguns idosos, pode causar limita-
ção no desempenho das atividades de vida diária e resultar 
ou não na perda da autonomia.

Devemos abordar a fragilidade, não como sinônimo de 
velhice, mas como um fator que, quando tratado precoce-
mente, pode garantir autonomia e independência da pessoa 
que envelhece, evitando incapacidades, deficiências e des-
vantagens, muitas vezes associadas ou causadas pelo grau de 
fragilidade que o idoso possa apresentar.

O dito pelo não dito: contradições sobre o envelhecimento  

O envelhecimento constitui-se de uma etapa da vida 
acompanhado de diversas modificações, sejam psicológicas, 
fisiológicas, sociais econômicas entre outras. Muitas dessas 
transformam a maneira de viver das pessoas, algumas con-
seguem adaptar-se facilmente, continuando a desfrutar de 
seus desejos, outras passam a ter um estilo de vida em que 
prevalece a angústia, dúvidas e anseios.

Diante disso, o posicionamento dos estudantes nessa pes-
quisa, se demonstrou muito bem através da expressão artísti-
ca que a velhice é uma época de maturidade, sabedoria, mas 
ao mesmo tempo em que idealizaram esse período apresen-
taram medo, receio de vivenciá-la. Tudo isso é oriundo de 
vivências e experiências com pessoas idosas portadoras de 
limitações, doentes vivendo acamados, além dos preconcei-
tos causados pela própria sociedade. 

Nas suas expressões se nota o quanto é notório as contra-
dições. Na frase “são pessoas frágeis, mas ao mesmo tempo 
sábias” retratam a fragilidade em virtude das alterações físi-
cas ocorridas no corpo provocando limitações, mas também 
reconhecem que são seres inteligentes e experientes. 

 Quando mostram nas expressões artísticas que “o enve-
lhecimento gera sentimentos de medo, mas também gera 
sentimento de felicidade por alcançar tantos anos de vida.” 
Nota-se a contradição entre medo e felicidade. O medo mui-
tas vezes é provocado pelo desconhecimento do processo 
de envelhecimento e, também, pelas experiências negativas 
vivenciadas surgindo várias indagações. 

“Meus sentimentos sobre meu processo de envelheci-
mento envolvem qualidade de vida, satisfação de viver... 
rompimento das relações sociais”. Aqui é demonstrado 
como época de satisfação de bem-estar, ao mesmo tempo 
em que trazem o preconceito que pode ser vivenciado na 
realização de atividades, ou até mesmo no trabalho e na vida 
em sociedade. A diminuição fisiológica da função cognitiva 
pode significar ameaça ao bem-estar e à auto-estima, porém 
esta perda não impede a capacidade mental e psicológica do 
idoso. Desta forma, o idoso pode e deve continuar adminis-
trando sua vida e fazendo suas atividades diárias da maneira 
mais independente que conseguir.

Então, se eu acho o idoso uma pessoa sábia dotada de 
conhecimentos, porque não quero chegar a essa fase?

Tudo isso reflete na maneira de como os idosos são vistos 
hoje, do meio social em que está inserido, da formação e 
conhecimento de mundo, experiências vividas ao longo das 
suas vidas, principalmente, para os sujeitos da pesquisa, 
vivências em estágios curriculares. 

Assim, as concepções de envelhecimento dos sujeitos do 
estudo apresentaram dependência de paradigmas nos quais 
se inscrevem. Assim, o fenômeno do envelhecimento é con-
cebido em função de princípios/regras socioculturais, ideias, 
noções, sentimentos, palavras, mitos e discursos.

Figura 5 - Representação à categoria: Fragilidade 
diante das limitações.

Figura 6 - Representação da categoria: o dito pelo 
não dito: contradições acerca do envelhecimento.
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CONSIdERaçõES fINaIS
Diante das informações supracitadas no decorrer da pesquisa 
se percebeu que são muitos os estereótipos acerca do enve-
lhecimento. Os graduandos de enfermagem expressaram 
pensamentos negativos tendo destaque o adoecimento, iso-
lamento social, preconceitos sofridos pela comunidade em 
geral. Talvez tenham esse pensamento pela visão limitada 
que possuem sobre o processo de envelhecimento pelas suas 
experiências de vida.

Muitos consideraram o envelhecimento de forma natural, 
pertencente ao ciclo de vida e, que cada ser humano vai 
vivenciar. Outros relacionaram esse processo à dependên-
cia familiar. É importante ressaltar as alterações dos papéis 
sociais, em que os universitários mostraram que em nossa 
sociedade ser velho significa na maioria das vezes estar 
excluído de vários lugares sociais. Em vista disso é necessário 
se encontrar meios para incorporar os idosos na sociedade, 
mudando conceitos já enraizados.

Os resultados sugerem que a maioria dos jovens estudan-
tes possui medo de envelhecer. Tal percepção é preocupante, 
exigindo outros estudos de aprofundamento para compreen-
são deste fenômeno. 

Contudo, acredita-se que outros estudos serão importantes 
para aprofundamentos da temática, especialmente porque o 
Sistema Único de Saúde e seus recursos humanos precisam 
resignificar práticas de cuidar de ralação ao  idosos, uma vez 
que esses representam um numero significativo de pessoas e 
que muitos necessitam dos serviços de saúde, não na pers-
pectiva de assistência, cura mais sim na forma de produção 
de saúde, enquanto melhoria da qualidade de vida.     


