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O Processo de Aceitação do Envelhecer: estudo psicológico e social 

 

Resumo 

 O significado de envelhecer é singular e respondido de maneira diferente por cada 

indivíduo, dependendo de como ele viveu, das suas relações afetivas, sociais e do 

seu estado fisiológico. A pesquisa teve como objetivo geral verificar e analisar o 

processo de aceitação da velhice levando em consideração os aspectos 

psicológicos e sociais; e como objetivos específicos avaliar a sociabilidade dos 

idosos; identificar o grau de independência dos idosos; e analisar a auto aceitação 

da velhice.  Participaram da pesquisa 11 idoso, com idades entre 60 e 70 anos, 

escolhidos de forma intencional, com distintas características educacionais, 

econômicas e sociais. Tivemos como critério de inclusão: pesquisa com idosos entre 

60 e 70 anos, com saúde física e mental, e como critério de exclusão: idosos fora da 

faixa etária, com limitação física e/ou mental que apresente Alzheimer, Parkson e 

outras patologias. Após aprovação da pesquisa do Comitê de Ética da USJT, o 

participante assinou o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), e 

preencheu o questionário sociodemográfico, a Escala de Medida de Inteligência 

Emocional e a Escala de Desenvolvimento Pessoal. Como resultados parciais 

obteve-se que a velhice é aceita pelos participantes da pesquisa de forma positiva, 

principalmente nos aspectos de abertura de novas experiências e objetivos em 

relação à vida. 
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Introdução 

          Um aspecto interessante no processo do envelhecimento é a visão que a 

pessoa idosa tem de si mesma. O sujeito vê sua velhice pelo olhar do outro ou pela 

imagem que o outro faz dele, assim “velho” é sempre o outro (Mucida, 2006). Como 

citado por Scortegagna e Oliveira (2012), a sociedade impõe imperativos de 

produção, agilidade e modernidade. O idoso, por questões biológicas, pode 

apresentar algumas limitações ou pequenas dificuldades, mas isso não significa a 

incapacidade de realizar tarefas. Porém, na perspectiva social atual, o idoso é 

considerado muitas vezes como um incômodo, por não atuar na velocidade e na 

maneira que os jovens julgam mais correta, ou mais adequada. 



E, sendo que a vulnerabilidade nesta fase da vida é muito alta, Veras (2009) 

menciona que os fatos e evidências apontam urgência de mudanças no cuidado dos 

idosos, pois os modelos vigentes se mostram ineficientes e de alto custo, que acabam 

não se tornando acessível à maioria da população de terceira idade. Medidas criativas 

e inovadoras podem se fazer necessária para melhorar as condições de vida dos 

idosos. 

Objetivo geral: verificar e analisar o processo de aceitação da velhice levando em 

consideração os aspectos psicológicos e sociais. 

Objetivos específicos: avaliar a sociabilidade dos idosos; identificar o grau de 

independência dos idosos; analisar a auto aceitação da velhice. 

Metodologia: participaram da pesquisa onze idosos, escolhidos de forma intencional, 

com distintas características educacionais, econômicas e sociais. Critério de inclusão: 

idosos com idades entre 60 e 70 anos, com saúde física e mental. Critério de 

exclusão: idosos fora da faixa etária, com limitação física e/ou mental que apresente 

Alzheimer, Parkson e outras demências. O material utilizado para o levantamento dos 

dados foi: um questionário sociodemográfico para caracterização do participante; a 

Escala de Medida de Inteligência Emocional (Siqueira, Barbosa e Alves, 2000) e a 

Escala de Desenvolvimento Pessoal (CACHIONI, 2002). 

Desenvolvimento: Após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética da 

Universidade São Judas Tadeu, foi feito o contato informal com os participantes e 

esclarecidos os objetivos da pesquisa. Mediante a aceitação dos participantes eles 

assinaram o Termo Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e preencheram o 

questionário sociodemográfico, depois a Escala de Medida de Inteligência Emocional 

e por último a Escala de Desenvolvimento Pessoal. O Plano de análise de dados foi 

embasado em um estudo transversal, de pesquisa descritiva com estratégia de 

campo. Os dados serão tabulados no Excel e mensurados através de percentuais.  

Resultados Parciais: com os dados obtidos na Escala de Desenvolvimento Pessoal, 

74% tem uma relação de satisfação com os outros, de confiança afetiva. Já 65 % 

deles tem um self determinado e independente, tendo em si padrões de avaliação e 

de aprovação pessoal, sendo capaz  de seguir suas próprias opiniões. Em relação ao 

sentido da vida, 77% possuem algum objetivo ou direcionamento na vida. E 87% são 

capazes de administrar atividades complexas, no âmbito profissional, familiar e 

pessoal. Com relação ao crescimento pessoal, que envolve questões de 

desenvolvimento, abertura de novas experiências, 82% consideram-se nesta 



dimensão. Uma auto aceitação considerada positiva representa 82% dos idosos que 

responderam ao questionário. O âmbito de geração ou criação (perpetuação das 

espécies, preservação) corresponde a 59 % dos idosos. O cuidar, amar, 

responsabilizar-se, cultivar, preservar, proteger, apoiar, ajudar, socorrer, promover e 

restaurar e se aplica a indivíduos, grupos, instituições, produtos culturais representam 

56%. A dimensão do que foi criado; em ensino, aconselhamento, orientação e 

modelação representam 64%. 
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