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RESUMO 

 

 

A proposta deste artigo é refletir sobre a autoestima e o processo de envelhecimento 

veremos que o ser humano está em constante desenvolvimento durante toda a vida, 

e é na terceira idade que se percebe que a velhice não é o fim, mas o inicio de urna 

nova etapa da vida. No envelhecimento, além de doenças, incapacidades e declinios 

tambem se concebe aspectos positivos e potencialidades manifestadas de forma 

heterogênea entre os idosos. Percebe-se, nessa fase, a autoestima, configurando-se 

como fator de proteçâo para uma velhice bem sucedida Assim buscou-se verificar a 

capacidade de autoestima considerada um importante indicador de saúde mental 

para os Idosos. Embora o processo de envelhecimento seja urna fase de 

significativas mudanças ele tambem é de crescimento e desenvolvimento com 

perspectivas positivas na trajetória do idoso. Conhecer a forma como o idoso reage 

frente a tantas  transformações e os sentimentos manifestos por ele contribuem para 

Intervenções precoces que favorecem promoção da saude e de um envelhecimento 

saudável.  

Palavras chaves: Autoestima, Envelhecimento, Qualidade de vida 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

No presente estudo busca-se refletir sobre a autoestima e o processo de 

envelhecimento. Sabe-se que o ser humano está em constante desenvolvimento 

durante toda a vida e é na terceira idade que se percebe que a velhice não é o fim, 

mas o início de uma nova etapa da vida.  

No envelhecimento, além de doenças, perdas, incapacidades e declínios 

também se concebem aspectos positivos e potencialidades manifestadas de forma 

heterogênea entre os idosos. Percebe-se, nessa fase, a autoestima, configurando-se 

como fator de proteção para uma velhice bem sucedida. Assim, buscou-se verificar a 

capacidade de autoestima, considerada um importante indicador de um envelhecer 

de forma saudável.   

É oportuno destacar que pessoas com elevada autoestima podem viver bem 

esse período, o que, em meio às adversidades da velhice, aumenta as 

possibilidades de um envelhecimento bem sucedido. Embora o processo de 

envelhecimento seja uma fase de significativas mudanças, ele também é de 

crescimento e desenvolvimento, com perspectivas positivas na trajetória do idoso.  

Conhecer a forma como o idoso reage frente a tantas transformações e os 

sentimentos manifestos por ele contribuem para intervenções precoces que 

favoreçam a promoção da saúde e de um envelhecimento saudável. 

Cury (2006) considera a vida o maior espetáculo no palco da existência.  

Segundo o autor, devemos ser diretores do script de nossas vidas, mas, ao mesmo 

tempo, temos que saber que jamais conseguiremos controlar todos os atores e 

todas as variáveis desse complexo palco.  
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Muitos autores consideram o ato de viver uma aventura, e saber viver, uma 

arte. Vemos hoje o homem preocupado em conquistar espaço profissional, cursar 

uma boa escola e fazer exercícios para manter seu corpo em dia. Porém, em se 

tratando da sua própria vida, parece confuso e perdido. 

Um dos anseios mais antigos da humanidade talvez seja o de viver mais. A 

chamada “fonte da juventude” ainda não foi encontrada, apesar de o avanço da 

ciência ter nos proporcionado uma maior expectativa de vida. Mas, com o passar 

dos anos, nosso organismo sofre diversas transformações que reduzem nossa 

capacidade de trabalho, aumentando a propensão a determinadas doenças.  

 Nesse estudo, voltamos nosso olhar aos idosos. A velhice, um 

fator natural ligado às fases humanas, é vista preconceituosamente. Tratamos o 

velho como se o seu tempo de produzir tenha ficado para trás, consideramos que já 

tenha contribuído com a produção social e que suas capacidades físicas e 

intelectuais estão em processo de degradação.   

Hoje, com o aumento da população idosa no mundo, o progresso social e 

científico, a longevidade e a maior expectativa de vida, o saber envelhecer bem se 

tornou fator primordial para viver plenamente de forma a se ter uma vida saudável, 

adaptada e feliz. 

Destaca-se, nesse contexto a preocupação com a autoestima que, 

relacionada com a qualidade de vida na velhice, ganhou relevância nos últimos 30 

anos, na medida em que o crescimento do número de idosos e a expansão da 

longevidade passaram a ser experiência compartilhada por um maior número de 

pessoas. 

Atualmente o foco de estudos das ciências tem sido o envelhecimento bem 

sucedido, considerando que a velhice e o envelhecimento não são sinônimos de 

perda, doença, inatividade e algo contrário ao desenvolvimento.  

 Nesse estudo busca-se investigar também os aspectos positivos da velhice e 

o potencial para o desenvolvimento, a capacidade de aprendizado na velhice, as 

funcionalidades que se mantêm preservadas ao longo da vida, as relações, a 

autoestima. Assim podem-se definir o processo de envelhecimento bem sucedido 

como o nível de alta saúde física, mental, bem estar emocional e competência para 

a adaptação na velhice. 

O bem estar emocional ou psicológico refere-se ao estado da mente, 

incluindo sentimentos de felicidade, contentamento e satisfação com as condições 
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próprias da vida.  A autoestima é um meio privilegiado das pessoas obterem o bem 

estar emocional e alcançar um envelhecimento bem sucedido.  

Ao longo das incursões entre a clínica e o pensamento psicanalítico pode-se 

pensar que a percepção do envelhecer se dá, na maioria das vezes, por meio de 

algo significativo. Muitas vezes é aquela olhada no espelho, a visão que num 

relance, mostra que algo se passou. Outras vezes a morte súbita de alguém muito 

amado, pode ser o detonador deste sentimento de finitude. 

Porém, é preciso saber que o processo de envelhecer é único, pois cada 

indivíduo, em sua trajetória de vida terá diferentes formas de lidar com as perdas e 

mudanças. As internalizações e as formas de se viver este envelhecer, para alguns 

podem significar um luto pessoal, e para outros um momento de novas percepções 

de si mesmo.  

Compreende-se assim o resgate da autoestima, a alegria, a descoberta de 

potencialidades, o prazer de se expressar e ser ouvido como perspectivas para uma 

vida mais plena.   
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2 O PROCESSO DE ENVELHECIIMENTO 

 

 

Percebe-se um aumento considerável da população de idosos nas últimas 

décadas, e o processo de envelhecimento passa por diversas alterações fisiológicas 

que causam dano aos diferentes sistemas do organismo. 

O crescimento do número de idosos é resultante do aumento da expectativa 

de vida e a diminuição da taxa de natalidade, como também o acesso aos 

programas básicos de saúde. O Brasil possui em torno de 15 milhões de idosos, 

correspondendo a 8,6% da população total, com uma proporção de 30 idosos para 

100 crianças.  (IBGE, 2000). 

O papel do idoso diante da sociedade é de extrema importância e deverá ser 

valorizado através da transmissão de seus valores culturais e morais, valores estes 

imprescindíveis e valiosos na formação do caráter de nossas crianças e jovens. 

Para Bodachne (apud PRONHOW; CANDIDO e NAKAMURA, 2006) o 

envelhecimento é “um processo dinâmico, progressivo e inevitável, onde ocorrem 

modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas decorrentes da 

ação do tempo”. É considerada a última etapa da vida, própria de todos os seres 

vivos, e que vai se agravando com o tempo, quando todos os aparelhos e sistemas 

do corpo reduzem seu ritmo de funcionamento.    

Pereira (2008) entende o homem na existência como um ser em gestação 

que vem ao mundo dependente, que sente e percebe sua limitação em prover sua 

própria subsistência.  
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De acordo com o Estatuto do Idoso, “o envelhecimento é um direito 

personalíssimo e a sua proteção um direito social...” (Do direito à vida, art. 8º 

Estatuto do Idoso). 

Após sete anos tramitando no Congresso, o Estatuto do Idoso foi aprovado 

em setembro de 2003 e sancionado pelo presidente da República no mês seguinte, 

ampliando os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. Mais abrangente 

que a Política Nacional do Idoso, lei de 1994 que dava garantias à terceira idade, o 

estatuto institui penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da 

terceira idade (SERASA, 2003). 

O Estatuto do Idoso trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde 

direitos fundamentais até o estabelecimento de penas para os crimes mais comuns 

cometidos contra essas pessoas (ESTATUTO DO IDOSO, 2006). 

Pode-se considerar que a rapidez com que o envelhecimento populacional 

ocorre é um desafio para o mundo atual, que afeta tanto os paises ricos quanto os 

pobres. A pessoa idosa consegue contribuir, para que, apesar das progressivas 

limitações que possam ocorrer, ela possa redescobrir possibilidades de viver sua 

própria vida com a máxima qualidade possível. 

Essa possibilidade aumenta na medida em que a sociedade considera o 

contexto familiar e social e consegue reconhecer as potencialidades e o valor das 

pessoas idosas. Portanto, parte das dificuldades das pessoas idosas está mais 

relacionada a uma cultura que as desvaloriza e limita. Segundo Vianna (2001), a 

sociedade se afasta do idoso, na mesma proporção e magnitude que o idoso de 

afasta da sociedade. 

Em 2025, segundo a ONU, estima-se que 16% da população serão 

constituídas por idosos – cerca de 32 milhões de pessoas, elevando o Brasil ao 

sexto país em número de idosos do mundo, comparando-se o processo de 

envelhecimento ao dos paises de primeiro mundo.   

O idoso tem a própria idade como principal fator de risco. Para Cassi (2007) 

envelhecer sem nenhuma doença é mais exceção do que regra. No entanto, a 

adequada abordagem do processo de envelhecimento e do cuidado com a saúde 

permite garantir melhor qualidade de vida. A promoção do envelhecimento saudável 

e a manutenção da máxima capacidade funcional do indivíduo que envelhece, pelo 

maior tempo possível, significam a valorização da autonomia e a preservação da 

independência física e mental do idoso. 
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2.1 O envelhecimento e as perdas 

 

 

Minas Gerais (2006) afirma que o envelhecimento é algo simples, sendo um 

processo que acontece durante toda a vida. Ocorrendo logo após as fases de 

desenvolvimento, por volta da segunda década de vida, e de estabilização, sendo 

pouco perceptível por um tempo, até que as alterações estruturais e funcionais se 

tornem evidentes, a partir da terceira década de vida.  

Ainda segundo Minas Gerais (2006), além de alterações estruturais e 

funcionais, a composição corporal vai sofrendo modificações importantes com o 

envelhecimento. A gordura corporal vai aumentando com o avançar da idade (aos 

75 anos, é praticamente o dobro daquela aos 25 anos). No tecido subcutâneo, 

ocorre a diminuição do tecido adiposo dos membros e aumento no tronco, 

caracterizando a chamada gordura central. A água corporal total diminui, 

provocando maior susceptibilidade a graves complicações consequentes das perdas 

líquidas e maior dificuldade à reposição do volume perdido. A retração do 

componente hídrico, associado ao aumento da gordura corporal poderá contribuir 

para a alteração da absorção, metabolização e excreção das drogas no idoso. A 

redução da albumina altera o transporte de diversas drogas no sangue. O 

metabolismo basal diminui de 10% a 20% com o progredir da idade, o que deve ser 

levado em conta quando calculamos as necessidades calóricas diárias do idoso. A 

tolerância à glicose também se altera, criando, às vezes, dificuldade para se 

diagnosticar o diabetes, apesar de ser uma doença que incide com muita frequência 

nos idosos. 

Raso (2007) considera que a redução do desempenho para realizar as 

atividades da vida diária e do envelhecimento psicossocial, com posterior 

decréscimo na quantidade de atividades físicas, associadas com alterações 

fisiopatológicas intra e intersistemicas, contribuem para o aumento de doenças, 

principalmente as crônicas não transmissíveis. 

Segundo Zag & Gobbi (2003), o envelhecimento caracteriza-se pelas 

alterações biológicas, não as dissociando das necessidades sociais, psicológicas e 
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culturais. O indivíduo desenvolve suas capacidades até certa idade e após essa 

idade, o seu desempenho funcional vai regredindo até atingir patamares 

indesejáveis, comprometendo a capacidade de realização de tarefas cotidianas. 

Com o passar dos anos todo indivíduo perde alguns de seus componentes 

principais de funcionamento corporal. No envelhecimento observa-se um declínio 

das capacidades físicas, como força, resistência aeróbia, coordenação motora, 

equilíbrio, flexibilidade, dentre outras. 

Como parte do processo de desenvolvimento humano, o envelhecimento é 

caracterizado como um período de perdas funcionais que influenciam negativamente 

a qualidade de vida dos indivíduos com idades mais avançadas. 

Essas perdas, no entendimento de Ribeiro (2010), associadas a eventos de 

vida indesejados e a experiências desagradáveis, fazem do processo de 

envelhecimento, uma experiência difícil para muitos. Para a autora existe uma 

grande variação entre as pessoas, nas formas e estilos de ajustamento às perdas 

devido ao envelhecimento.     

  Para Goldfarb (1998), desde o nascimento, a vida se desenvolve de tal 

forma que a idade cronológica passa a se definir pelo tempo que avança. O tempo 

fica definido como uma sinonímia para uma eternidade quantificada, ou seja, uma 

cota. Desta forma, o homem e o tempo se influenciam mutuamente, produzindo 

profundas mudanças nas subjetividades e diferentes representações que lhe 

permitem lidar com a questão temporal. Em geral a literatura classifica, 

didaticamente, as pessoas acima de 60 anos como idosos e participantes da terceira 

idade. A idade pode ser biológica, psicológica ou sociológica, à medida que se 

enfoca o envelhecimento em diferentes proporções das várias capacidades dos 

indivíduos. Mas a transformação da velhice em problema social não pode ser 

encarada apenas como decorrente do aumento demográfico da população idosa  

A Gerontologia entende que o envelhecimento não significa uma decadência, 

e sim uma sequência da vida, com suas peculiaridades e características. Ora, 

sabemos que a fonte da juventude é uma utopia e, certamente, as pessoas que 

perseguem tal ideal sofrem de muitas angústias, pois se recusam a encarar a 

realidade – afinal, ninguém é tão velho que não acredite poder viver ao menos mais 

algum tempo. Deve-se pensar, portanto, em envelhecer com qualidade, evitando, 

assim, as contínuas mortes de direitos e deveres do cotidiano, e principalmente, o 
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olhar do outro que aponta nosso envelhecimento. É comum reconhecermos o 

envelhecimento, pois ele se anuncia em termos de estética. 

Como vimos, a característica principal da velhice é o declínio, sobretudo 

físico, que leva às alterações sociais e psicológicas. Em algumas situações, os 

idosos se excluem das atividades sociais, alegando a idade como pretexto para se 

vitimarem e se sentirem inúteis perante a sociedade, acreditando também não 

serem mais capazes de manter um relacionamento ou de começar um novo.  

Dessa forma, muitas vezes a sociedade também contribui para que o idoso 

tenha esta percepção de menos valia, porque as pessoas de mais idade sempre 

foram imaginadas como aquelas que estão se despedindo da vida. Deduz-se então, 

erroneamente, que por ter se aposentado do seu trabalho, de sua função, o idoso se 

aposentou da vida. Esse preconceito se estende para outros domínios da vida do 

ser humano e, consequentemente, priva os idosos de várias oportunidades, como o 

amor, a sexualidade e o lazer. Deve-se pensar no que tem maior peso: a idade em si 

ou a ideia que as pessoas idosas fazem de si mesmas?   

Todavia, a ideia de uma visão mais positiva e produtiva para o 

envelhecimento começa a ganhar força nos dias atuais e é resultado de diversos 

fatores, dentre os quais se destaca o crescimento do número de idosos no mundo 

inteiro.   

Segundo Ramos (1995) o envelhecimento é um processo irreversível a que 

todos estamos sujeitos, e que deve ser mais bem compreendido, principalmente 

numa época, em que nosso país arca com um crescente número da população de 

idosos, e que junto a isto possui uma sociedade despreparada praticamente em 

todas as suas esferas, para lidar com esta realidade. 

Embora muitos ainda associem o passar dos anos ao acúmulo de doenças, 

entendendo que invariavelmente teremos que conviver com inúmeros problemas de 

saúde e limitações com o avançar da idade, os atuais conceitos científicos 

demonstram que o processo natural de envelhecimento não é um fator impeditivo 

para a maioria das atividades cotidianas de um adulto em qualquer idade. 

Destacam-se as doenças como as verdadeiras responsáveis pelas deficiências e 

disfunções atribuídas à velhice, e que essas podem ser prevenidas e/ou tratadas 

eficientemente na maior parte das vezes. 

O conhecimento desta realidade pode mudar completamente nossa atitude. 

Ao invés de nos lamentarmos por estar envelhecendo, de buscarmos 
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obstinadamente as "modernas fontes da juventude" ou de tentarmos disfarçar os 

efeitos aparentes do passar dos anos, deveríamos estar atentos aos verdadeiros 

inimigos da saúde em qualquer idade: os fatores determinantes e/ou predisponentes 

das doenças. 

Para Pereira (2007) por não termos como prever os acontecimentos futuros, é 

preciso que busquemos forças  para poder dar conta dos desafios da existência. 

Desafios estes que dizem respeito ao processo de desenvolvimento intelectual, 

afetivo, amoroso, econômico, profissional, familiar e sexual. 

Nesse contexto, a autoestima e o envelhecimento são considerados não 

apenas como processos individuais, mas também como parte do processo de vida 

do ser humano. E é no cotidiano que cada ser comporta uma multiplicidade, uma 

riqueza de experiências que vão se organizando desde as mais precoces etapas da 

existência até a maturidade, comportando sentimentos aparentemente opostos de 

realização e de fracasso. Tais sentimentos são vividos ao longo das etapas de vida, 

no meio familiar, laboral e afetivo no qual eles vivem. 

Torna-se assim necessário que o idoso esteja consciente dessas perdas e 

sejam capazes de lidar com esses fatos de forma que possam evitar a depressão e 

manter a autoestima elevada. 
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3 AUTOESTIMA E O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

  

 

Outro ponto importante é potencializar a autoestima, visto que esta pode se 

configurar como importante aliada frente ao processo de envelhecimento, o qual 

ainda é um desafio para o ser humano. Portanto, colaborar para o desenvolvimento 

de sujeitos com boa autoestima, possibilitará que estes vivenciem uma velhice ativa 

e participativa, com uma qualidade de vida satisfatória. 

A autoestima é um aprendizado diário, do que você sente sobre o que você 

é, quem você é, o que você realiza ou do que você imagina que você seja. É uma 

particularidade que cada um tem sobre si, o julgamento que faz sobre sua 

capacidade de lidar com os obstáculos que a vida nos coloca a ter a consciência do 

direito de ser feliz e praticar este direito.  

A época e a sociedade em que vivemos trazem como herança, séculos de 

individualismo competitivo, cuja motivação dominante era o poder sobre os outros, e 

nossa geração em particular é herdeira de muita ansiedade, isolamento e vazio 

pessoal. Legado esse que não se pode considerar um bom preparativo para o 

processo de evolução e envelhecimento. 

Para May (1980) as pessoas temem a passagem do tempo. E o medo de 

envelhecer é o exemplo mais óbvio disso: 

 

 

Mas esse medo é, em geral, simbólico do fato de que sua percepção 
cronológica está sempre os forçando a defrontar-se com a questão: 
você está vivo, evoluindo, ou apenas tentando evitar a decadência e 
a morte? Creio que foi C.G. Jung quem disse que as pessoas 
temem envelhecer na medida em que deixam de viver no presente. 
(MAY, 1980, p.216) 
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A velhice continua sendo representada como um processo contínuo de 

perdas, em que os indivíduos ficariam relegados a uma situação de abandono, de 

desprezo de ausência de papéis sociais. E essa representação é responsável por 

uma série de estereótipos negativos em relação aos idosos, ficando, assim, 

evidenciado a importância que tem o desenvolvimento deste estudo, destacando 

que a melhor maneira de evitar a ansiedade em relação à velhice é viver plenamente 

o momento presente. 

Pereira (2007) considera a existência um caminho sem volta e nos convida a 

utilizar o máximo de inteligência, de criatividade, de imaginação. Assim 

conseguiremos, diante dos problemas e desafios, encontrar solução para alguns 

enigmas que se apresentam em diferentes tempos e lugares. 

 

 

3.1  Afetividade, sexualidade e o envelhecimento. 

  

 

Segundo Pereira (2007) o ser pertence à natureza do afeto como expressão 

do vínculo que estabelece com as pessoas do seu convívio social ou familiar. O 

autor considera o “ser” com consciência que lhe dá significado para poder se 

relacionar de diferentes formas e interagir com outros níveis de consciência. E por 

não ser estático, sua originalidade se transforma em criatividade nos diversos 

lugares que a consciência ocupa lugar. 

Ainda para Pereira (2007), uma vez que a existência é que dá sustentação ao 

ser, há um universo de possibilidades de vivência afetiva e emocional para inserir os 

valores na sua humanidade. E estas realidades, do nascimento do ser e do sentido 

de pertencer a um outro ser que resgatam a dependência inicial como um 

aprendizado necessário para tornar-se um ser humano. 

Oliveira (2002) considera o afeto um dos pilares do desenvolvimento humano 

saudável, uma habilidade que abre portas para a entrada do amor. Para o autor, ser 

afetivo é trabalhar com o sentir e amar é desenvolver-se para “ser”.  

Froner & Pereira et al. (2009) defendem a importância dos primeiros vínculos 

afetivos no processo da constituição da autoestima. Os autores citam Silva, que na 

sua análise refere-se ao ser humano, que sendo um ser social, não foi concebido 
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para viver só. E em seus relacionamentos procura o afeto, que faz parte de sua 

natureza.  

E, para que esse processo evolutivo se dê de forma harmoniosa é preciso, 

conforme Pereira (2008, p.57) que o homem volte a amar. Foi de um ato de amor 

que nasceu à vida, “sempre num sentido de ajuda, diálogo, atenção, troca, 

comunicação, solidariedade, uma preocupação com o todo”. O autor considera ser 

este um desafio do terceiro milênio: “Aprender essa engenhosa prática humanitária da 

natureza, resgatando o interesse em primeiro lugar pela manutenção da vida”. Sabe-

se que os desafios e obstáculos serão enormes, porém, conforme Pereira: “Somos 

portadores de uma consciência capaz de evoluir nesta direção, onde a ciência não 

seja tão arrogante, tornando-se uma espécie de mito, querendo ter o lugar e status 

de Deus”. 

 Ao observar a funcionalidade e o amor que nutrem os sistemas para gerar 

vida aos organismos, talvez o homem possa redescobrir-se como um ser em 

evolução. 

Lara e Soares (2009) citam Netto que nos mostra que nos últimos anos 

percebe-se uma revolução na concepção e na prática da sexualidade. Os autores 

citam alguns fatores que tiveram influência direta nesse processo, sendo que um 

deles é o fato de a vida sexual ter deixado de ser apenas a função de procriação 

para se tornar uma fonte de satisfação e realização de pessoas de todas as idades. 

Outro fator é o aumento notável e progressivo de pessoas que chegam a uma idade 

sempre mais avançada em condições psicofísicas satisfatórias e que não renunciam 

à vida sexual. Também o aparecimento da AIDS, que acaba obrigando a todos 

pensarem e repensarem a sexualidade, criando a necessidade de informarem-se e 

falarem mais abertamente sobre sexo. 

Uma das dificuldades em vivenciar a sexualidade na terceira idade, no 

entendimento de Lara e Soares (2009) pode ter relação com, mitos associados a 

corpos perfeitos preparados e mostrados nas academias, ao vigor físico e à 

juventude. Mitos estes que criam certo mistério em torno da expressão sexual 

humana, o que contribui para a ignorância e interpretações errôneas, que acabam 

levando ao declínio da prática desta necessidade. 

 São padrões de comportamento criados pela sociedade que limita a 

sexualidade a um período compreendido entre a puberdade e o início da 

maturidade. Isso acaba fazendo com que o comportamento sexual não seja 
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reforçado pela sociedade na velhice, sendo muitas vezes até punido através do 

preconceito que permeia estas relações. E os idosos, dominados pelo controle social 

que desencadeiam os conflitos psicossociais inibidores da sexualidade, somando 

com as modificações fisiológicas que ocorrem com o envelhecimento, incorporam e 

aceitam essa assexualidade como um processo normal da idade. Podemos também 

considerar que a falta de informação tem uma grande influência na queda da 

sexualidade na terceira idade. 

 Para Almeida e Lourenço (2007) a dificuldade de conceituação da velhice traz 

consigo a problemática da aceitação das práticas amorosas e manifestações 

sexuais em pessoas que se encontram em idade avançada. Aqui, a concepção de 

amor não é mais uma das acepções para a realização do ato sexual. É sim um 

conceito que se utiliza para denominar um conjunto de diversos sentimentos, 

diversas topografias comportamentais e muitos perfis de respostas cognitivas que se 

relacionam entre si e que são inerentes ao ser humano, que perduram e se 

manifestam de variadas formas. 

 

 

3.2  Envelhecer de forma saudável 

 

 

O processo de envelhecimento apresenta modificações em múltiplas 

dimensões: física, mental, social, política, econômica, histórica e cultural. Muitas 

alterações são perceptíveis não só ao idoso como ao seu companheiro ou a sua 

família.  

 Dentre as variáveis que podem aumentar a probabilidade de um 

envelhecimento bem sucedido, na opinião de Battini et. al (2010), destacam-se a 

autonomia, auto aceitação, redes de apoio, crença religiosa e propósitos de vida. 

Assim também como existem características que podem diminuir essa 

adaptabilidade, tais como: negação da velhice, isolamento, postura mística religiosa 

conformista e alienação do presente. 

Seja na família, na instituição ou na sociedade como um todo, percebe-se um 

isolamento do idoso, transformando seu dia-a-dia em monotonia e inatividade, 

agravando assim, a questão do descaso ao idoso. Isto consequentemente o priva de 

sentimentos como alegria, satisfação, prazer, o que o distancia do mundo e de si 
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mesmo, deixando de lado seu direito à vida, à felicidade, à aceitação como ser 

humano digno e respeitado.  

 Neste caso, o idoso entra em um longo estado de baixa autoestima e 

desvalorização no sentido de viver. A ideia central da busca pelo sentido do viver na 

terceira idade seria, sobretudo, resgatar a autoestima, através de atividades que 

desenvolvam o sentido do afeto e da acolhida.  

May (1980) se refere à coragem como a virtude necessária ao ser humano 

para atravessar a estrada acidentada que leva da infância à maturidade:  

 

 

Referimo-nos antes à coragem como qualidade interior, como 
maneira de nos relacionarmos conosco mesmos e com nossas 
aptidões. À medida que alcançarmos este ânimo para nos 
enfrentarmos, é possível, com maior equanimidade enfrentar as 
ameaças de uma situação externa. (MAY, 1980, p.187) 

 

 

Podemos relacionar coragem e autoestima com diferentes componentes que 

envolvem aspectos afetivos, volitivos, pessoais, sociais ou culturais.  

Segundo Braden (1992, p.28), a autoestima tem dois componentes básicos: 

“o sentimento pessoal e o sentimento de calor pessoal, ou seja, a autoestima é a 

soma da autoconfiança com o autorespeito”. Ela traduz a capacidade dos indivíduos, 

de enfrentar os desafios que a vida impõe e o direito e o desejo, de ser feliz. A 

autoestima, nesse sentido, estrutura-se como o senso de dignidade pessoal.   

 Consideramos aqui que o processo de envelhecimento está vinculado à 

autoestima, e ao desejo de dar prosseguimento a todos os projetos de vida. A 

velhice é a última etapa da vida, mas pode e precisa ser vivida com intensidade.   

Pereira (2008) considera que estar inserido dentro de uma sociedade, e não 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é passar pela 

existência sem ter entendido o significado maior de pertencer à raça dos seres 

humanos: 

 

 

Sem esta humanidade, despojada de interesses narcisistas e 
megalomaníacos na apropriação desesperada de bens materiais, de 
status como um fim último para alcançar notoriedade, 
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reconhecimento, valorização e afeto, seria o próprio suicídio. 
(PEREIRA. 2008. p.65) 

 

 

Assim, quando mantém presente em sua existência uma meta, um alvo, um 

objetivo, o idoso pode prolongar o desfrutar do sabor da vida. A partir do momento 

em que se pode fazer maior uso da liberdade e do tempo, pode-se alçar vôos muito 

mais altos e criativos, livre para buscar o aperfeiçoamento, o autodesenvolvimento e 

o contínuo aprendizado. Este desenvolvimento constante levará, certamente, ao 

resgate de sua importância como pessoa, independentemente do que foi seu papel 

profissional, status, cargo ou posição sócia financeira. 

E como toda conquista requer coragem e ousadia é necessário que o idoso 

seja estimulado a romper com o comodismo, com as desculpas que encontra para si 

mesmo, procurando avançar nos limites que lhe foram impostos e que ele introjetou.     

A questão que precisa ser analisada é de que modo o homem, na percepção 

de si mesmo e do período em que vive, é capaz, por intermédio de suas decisões, 

de alcançar a liberdade interior e viver com dignidade. Para May (1980) o importante 

não é ter vinte, quarenta ou sessenta anos e sim “preencher a própria capacidade de 

opção consciente ao seu particular nível de desenvolvimento”. O autor considerava 

como problema fundamental do homem o vazio, a necessidade de se ter uma 

experiência definida de seus próprios desejos e necessidades. 

Já Skinner e Vaughan (1985), consideram que o padrão de comportamento 

do indivíduo é que irá dificultar ou facilitar sua adaptação à velhice, que será a 

consequência de seu modo de vida anterior. E as pessoas podem tentar estabelecer 

planos para ter um envelhecimento bem sucedido.  É importante que se enxergue 

que esta é uma fase do desenvolvimento como outra qualquer e que possui tanto 

aspetos positivos quanto negativos. 

No que diz respeito aos aspectos social e intelectual, sabe-se que um 

convívio social saudável assim como um bom nível intelectual favorece o estado 

emocional dos idosos, aumentando sua autoestima o que faz com que se sintam 

mais satisfeitos consigo mesmos. 

Pode-se dizer que a autoestima indica um alto juízo sobre si mesmo, embora 

seja um conceito complexo, sabe-se que está relacionado à saúde mental e ao bem 

estar psicológico. Além disso, a baixa autoestima está muito relacionada a 

sentimentos depressivos e suicidas. A autoestima é um fator de proteção importante 
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já que está relacionada com a saúde mental e o bem estar psicológico, e com ela 

estão implicados outros elementos como: apoio social, autoeficácia, autonomia, etc. 

 Conhecer a forma como os idosos reagem frente a tantas transformações e 

os sentimentos manifestos por eles contribuem para intervenções precoces que 

favoreçam a promoção da saúde e de um envelhecimento saudável.   

 Para o pesquisador, Franco Voli (1998, p.53), a autoestima pode ser 

aprendida e/ou modificada, dependendo da situação psicológica geral e social do 

indivíduo. E é no processo de interação com os outros indivíduos, a partir da 

necessidade de ver como ele sente que o percebem, aceitam e querem, em 

especial, aquelas pessoas que são significativas em sua vida, que o aprendizado da 

autoestima ocorre.   

 O autor apresenta cinco componentes básicos para a construção da 

autoestima: “segurança, autoconceito, integração, finalidade e competência”. E, 

enfatiza que estes componentes contribuem de forma interdependente na formação 

da autoestima do indivíduo. (VOLI, 1998, p.54). 

A segurança, como um dos componentes da construção da autoestima 

elevada é extremamente importante, pois, um sujeito seguro de si e de suas 

capacidades, sente-se capaz de enfrentar novos desafios, o que acarretará a 

obtenção de resultados, mesmo que estes venham a partir de um erro, pois 

certamente servirá para que este erro não ocorra novamente em uma outra situação.   

 Já para Oliveira (1994, p.34) a autoestima é abordada em termos de uma 

atitude valorativa do indivíduo com relação a si mesmo, enquanto o autoconceito se 

apresenta como a atitude que o indivíduo tem de si mesmo, decorrente da maneira 

como se percebe.  

 Independente da idade, sexo, formação cultural, instrução e trabalho, todos 

precisam ter autoestima elevada, pois esta afeta praticamente todos os aspectos da 

vida. Realmente, se uma pessoa não desenvolve uma autoestima suficiente, o 

preenchimento de necessidades mais amplas, tais como: criatividade, conquista e 

percepções do pleno potencial tornar-se-ão limitadas. Geralmente, as pessoas que 

se sentem bem consigo sentem-se bem a respeito da vida. Desta forma, tais 

indivíduos estarão aptos a enfrentar e solucionar os desafios e responsabilidade 

com confiança no seu potencial.  

 Mas afinal, que é a autoestima? Para Erbolato (2000), auto estimar-se 

“significa gostar de nós mesmos, nos apreciamos de modo genuíno e realista”. Não 
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se trata, portanto, de um excesso de valorização de nossa própria pessoa, de 

arrogância ou egocentrismo. Gostamos daquilo que realmente somos aceitando 

nossas habilidades e também nossas limitações. A autora enfatiza que os cuidados 

pessoais são importantes indicadores de uma autoestima positiva (cuidar-se de 

quem se gosta), mas envolvem mais do que tentativas de manter uma aparência 

jovem. “Significa gostar de uma parte importante de nós mesmos: nosso corpo. 

Significa manter nosso corpo com saúde e funcionando da melhor forma possível, 

mas dentro dos nossos limites”. Comungamos com o autor, quando afirma, “para o 

desenvolvimento da autoestima, primeiro precisamos definir quem somos”. 

(ERBOLATO, 2000, p.33) 

 Outra questão importante nesse processo é o componente da integração. 

Todos nós vivemos em grupo. Tendo já certeza de quem somos, temos necessidade 

de fazer parte de nosso meio social, temos de nos assemelhar às pessoas com 

quem vivemos.  

 Pereira (2008, p.79) considera o homem um ser social, de relações. Segundo 

o autor, são estes contatos com as mais diversas pessoas e culturas, que irão 

proporcionar um aprendizado emocional e psíquico. “As relações intrapessoal, 

interpessoais e transpessoais, mostram o valor desta condição para alcançar seus 

objetivos pessoais e sociais”. 

 É importante ressaltar, a influência do ambiente externo ocorre também nos 

aspectos psicológicos do indivíduo, no desenvolvimento de sua personalidade, na 

construção da identidade. Quando nos definimos quem somos, tornamo-nos menos 

sensíveis à opinião alheia. Além disso, quando identificamo-nos adquirimos uma 

maior capacidade e habilidade para enfrentar e resolver situações difíceis. De 

acordo com alguns estudos, a confirmação da identidade parece ser especialmente 

importante na velhice.  

Apoiando-se em Erbolato (2000, p.44), quando expressa que os idosos não 

precisam mais desenvolver uma identidade. Também não estão mais preocupados 

em integrar-se ao meio; isso foi aprendido há muito. ”Conservar-se íntegro e 

certificar-se de sua adequação têm maior relevância”. Por esse motivo, os idosos 

parecem ser mais seletivos em seus relacionamentos, escolhendo pessoas que 

confirme sua autoestima, não lhes interessando fazer contato com qualquer pessoa. 

Se isso aumenta a possibilidade de uma autoestima elevada, não significa que não 
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podem ser prejudicados por outros fatores, como valores ou pressões sociais: nem 

sempre a viabilidade das comparações é percebida ou estimulada. 

 Essa consideração, não só demonstra a importância de um dos componentes 

básicos da autoestima, mas, nos faz refletir que a autoestima está intimamente 

relacionada com a resolução dos problemas com que nos defrontamos.   

Pode-se dizer que somos nós, que determinamos o rumo dos 

acontecimentos, com nossas ações. Tudo funciona como um círculo: quem tem 

autoestima elevada sente-se mais confiante para resolver problemas; quanto melhor 

se consegue resolver problemas, mais cresce a autoestima. O inverso também é 

verdadeiro.  

 O que se pretende, na nossa vida? Não é deixar de se desenvolver, ficar 

parado numa etapa da vida como ser incompleto, inacabado, estagnado, mas 

manter a integridade mental e física até os últimos anos da vida. Na nossa vida, 

pretendemos identificar as virtudes da velhice, descobrir a riqueza de uma vida 

vivida plenamente, até seu fim, passa a ser, então tema de interesse geral. 

Recorremos a Pereira (2009) quando destaca que o homem deve ser 

entendido na sua integridade e que todo ser humano traz consigo uma bagagem 

cognitiva e emocional, e que dependendo da história de vida, cada um vai fazer suas 

opções de valores e escolhas, “enfim são as situações da existência e suas 

necessidades que vão estimular esta pessoa a procurar algum tipo de conhecimento 

teórico ou prático para poder sobreviver”. Na existência, conforme o autor, cada um 

colhe o que plantou e estas vivências e experiências pessoais podem dar o colorido 

da sua existência. 

 Entendemos assim, a satisfação com a vida, saúde visivelmente boa e senso 

de autoeficácia como importantes indicadores de bem estar na velhice. Em conjunto, 

a saúde física e a psicológica determinam a ocorrência de uma boa qualidade de 

vida na velhice.   

O ser humano tem a necessidade de garantir um significado para sua 

existência, a fim de obter satisfação pessoal. E prolongar a vida sem garantir à 

longevidade algum significado, não é o melhor desafio para o envelhecimento. Por 

isso, munir a vida de significado pessoal tem vários efeitos positivos que propiciam a 

satisfação e, consequentemente, o alcance do envelhecimento bem sucedido.  

Pereira (2009) entende que o homem em evolução precisa interagir, 

aprender, e acima de tudo trocar experiências e informações, e que estas relações 
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humanas tornam-se fundamentais para seu processo de amadurecimento como 

pessoa. Que ao ampliar seu conceito sobre a vida, consegue através e nas 

pequenas decisões, viver em plenitude e sabedoria.   

Assim, o envelhecimento bem sucedido não é apenas privilégio de poucos ou 

um direito, mas sim um objetivo a ser alcançado, por todos aqueles que passam por 

vivências, eventos, mudanças que geralmente acompanham a vida adulta e a 

velhice.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Viver é estado de equilibração. Frente à nova situação do idoso, ocorre um 

desequilíbrio a que se deve responder, a fim de que não passe de transitório a 

permanente. A situação de equilíbrio é constante no processo de vida e por vezes 

pouco perceptiva. Na velhice o equilíbrio se torna mais difícil, pois a longa história de 

vida acentua as diferenças individuais, quer pela aquisição de um sistema de 

reivindicações e desejos pessoais, quer pela fixação de estratégias de 

comportamento.  

Os entusiasmos e as motivações declinam e as condições de uma maior 

adaptação dependem de uma melhor saúde e inteligência e certa propensão de ver 

a velhice como um tempo de experiência acumulada, de liberdade para novas 

ocupações e liberação de certas responsabilidades. O conceito de si mesmo é muito 

importante quando se analisa a personalidade em qualquer idade, pois esse 

proporciona o juízo da pessoa em relação ao que ela pensa de si mesma e ao que 

os outros pensam dela. É um processo contínuo entre nossa própria opinião, a dos 

outros e nossas expectativas de vida. Para que a personalidade seja integrada é 

necessário que a imagem de si mesmo coincida com a imagem que os outros têm 

de nós. A personalidade íntegra encontra coerência entre as exigências de seu 

papel social, o que os outros esperam dele, e o que a pessoa realiza efetivamente. 

Com a maturidade, a valorização realista se baseia em reconhecer a 

diminuição de funções e em fazer o que deve ser feito. A autoestima depende então, 

mais de qualidades morais do que de sucessos sociais. A evidência existente revela 

que a autoestima é maior nos idosos do que nos jovens, aumentando com a idade 
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na medida em que a pessoa se torna mais livre para adaptar seu papel às menores 

exigências sociais. 

Identificar e analisar as transformações, oriundas do envelhecimento 

possibilita estabelecer propostas educacionais eficazes, que contribuam para suprir 

as necessidades específicas dessa população e proporcionar a melhoria da sua 

condição de vida. Os idosos, muitas vezes, têm dificuldade em se libertar de certos 

padrões de comportamento, demonstrando resistência para assimilar novas 

orientações para resolução de problemas.  

A preocupação em compreender cientificamente o processo de 

envelhecimento humano, bem como suas consequências biológicas e sociais, é 

relativamente recente.   

O envelhecimento pode ser analisado como um processo gradual, causador 

de alterações no funcionamento do organismo, tornando o indivíduo  cada vez 

menos capaz de se adaptar ao meio ambiente e, portanto, mais vulnerável às 

doenças. 

Envelhecer não significa necessariamente adoecer. O indivíduo pode 

envelhecer de forma natural, sabendo conviver bem com as limitações impostas pelo 

passar dos anos e mantendo-se ativo até fases tardias da vida, que é o que 

chamamos senescência; infelizmente, porém, o que ocorre com mais frequência é o 

envelhecimento anormal, ou seja, patológico, no qual o indivíduo sofre o efeito 

negativo das doenças e problemas que podem afetar o idoso, que é o que 

denominamos de senilidade, fazendo com que haja uma incapacidade progressiva 

para uma vida saudável e ativa. 

O processo de envelhecimento deve ser visto como uma fase normal do 

desenvolvimento da vida, assim os idosos terão um papel “útil” em nossa sociedade. 

Infelizmente o preconceito com essa fase da vida é enorme, o que impede o 

“sucesso” dessas pessoas. Muitas vezes por serem desprezados, os idosos acabam 

buscando carinho, amor, amizade e respeito, fora de suas casas, em ambientes 

totalmente diferentes. A academia é um desses lugares onde oferecem muitos 

serviços à sociedade.  

Finalizando, é preciso lembrar que o envelhecimento é um processo singular 

e que sua determinação se dá a nível simbólico. Portanto, vão sempre existir 

velhices diferenciadas, independente do contexto político, social em que estejam 

inseridas. Por isso é preciso ver a velhice com naturalidade, isto é, não fugir dela. Ao 
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que Ribeiro (2010) nos convida a estarmos cientes desta fase da vida, adequando-

se à nossa realidade. O que significa conviver com as limitações próprias desta fase 

  Outro ponto importante é potencializar a autoestima, visto que esta pode se 

configurar como importante aliada frente ao processo de envelhecimento, o qual 

ainda é um desafio para o ser humano. Portanto, colaborar para o desenvolvimento 

de sujeitos com boa autoestima, possibilitará que estes vivenciem uma velhice ativa 

e participativa, com uma qualidade de vida satisfatória. 

A autoestima é um aprendizado diário, do que você sente sobre o que você 

é, quem você é, o que você realiza ou do que você imagina que você seja. É uma 

particularidade que cada um tem sobre si, o julgamento que faz sobre sua 

capacidade de lidar com os obstáculos que a vida nos coloca a ter a consciência do 

direito de ser feliz e praticar este direito.  
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