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RESUMO  
 

Este artigo mostra os principais aspectos que envolvem a imagem da velhice na sociedade. A questão sobre esse 

contingente da população ganhou nova relevância entre as preocupações dos governos, da sociedade e dos 

meios científicos. Trata-se de um estudo que evidencia o conceito de representação social e estigma. Mostra 

ainda que as representações sociais sobre o envelhecimento estão fortemente associadas aos estigmas de 

decadência física, de improdutividade, pobreza, da falta de beleza e vigor sexual, entre outros. 

Palavras-chaves: Representação social. Estigma. Velhice. 

 

 

ABSTRACT  
 

This paper shows the main aspects that involve the image of old age in the society. The issue on this segment of 

the population gained new relevance between the concerns of governments, society and the scientific 

community. This is a study that shows the concept of social stigma and representation. Also shows that the 

social representations of aging are strongly associated with the stigmata of physical decay of poorness, poverty, 

lack of beauty and sexual vigor, among others. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Nos últimos anos, o conceito de representação 

social tem aparecido com grande frequência em 

diversas áreas, pois é uma temática que perpassa 

todas as ciências humanas. 

É na Psicologia Social que a teoria das 

representações sociais vai ser desenvolvida. O 

conceito de representações sociais segundo Serge 

Moscovici  recebem o adjetivo “sociais” e não mais 

“coletivas”, como as definiu Durkheim. 

A temática da representação social comparece 

ordinariamente na análise das ciências sociais 

referindo-se à imagem do social, através da qual os 

indivíduos elaboram a compreensão do seu universo. 

As construções do imaginário humano sobre o real 

exigem repensar de maneira constante o caráter 

atribuído à relação entre mundo material e simbólico, 

entre o objetivo e o subjetivo, entre os fatos e a 

respectiva compreensão. 

 

2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
 

As representações sociais existem dentro do 

cotidiano do indivíduo, que por sua vez são 

influenciadas pelas representações do grupo, ou seja, 

dos outros, e se apresentam como substância 

simbólica: 

 
“As representações sociais correspondem, por um 

lado à substância simbólica que entra na 

elaboração e, por outro, a pratica que produz a dita 

substância, tal como a ciência ou os mitos 

correspondem a uma pratica cientifica e mítica” 

(MOSCOVICI, 1978:41). 

 

Elas se constituem no senso comum das 

pessoas. São construídas a partir de um repertório de 

imagens, crenças, valores e sentimentos a respeito de 

um fenômeno social, expressos diariamente no nosso 

cotidiano e que dão significados a esses fenômenos. 

Assim, a percepção inicial que se tem da velhice na 

sociedade, transforma o idoso em um sujeito 

estigmatizado. 

É na Psicologia Social que a teoria das 

representações sociais vai ser desenvolvida. O 

conceito de representações sociais segundo Serge 

Moscovici  recebem o adjetivo “sociais” e não mais 

“coletivas”, como as definiu Durkheim. 

Para Moscovici as representações sociais são 

como: 

 
Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma 

dupla função: primeiro, estabelecer uma ordem 

que possibilitará às pessoas orientar-se em seu 

mundo material e social e controlá-lo; e, em 

segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja 

possível entre os membros de uma comunidade, 

fornecendo-lhes um código para nomear e 

classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de 

seu mundo e da sua história individual e social 

(Moscovici, 2003: 21). 

 

O conceito de representações pode ser 

resumido na seguinte afirmação: “o propósito de 

todas as representações é tornar algo não familiar, ou 

a própria não familiaridade, familiar” (Moscovici, 

2003:20).  

As representações sociais emergem não apenas 

como um modo de compreender um objeto particular, 

mas também como uma forma em que o sujeito 

adquire uma capacidade de definição, umas funções 

de identidade, que é uma das maneiras como as 

representações expressam um valor simbólico.  

A proposta é trabalhar com o pensamento 

social de maneira dinâmica e em sua diversidade, a 

fim de entender como os indivíduos constroem-se a 

partir da inserção social e como se tornam agentes da 

constituição de sua própria realidade (Moscovici, 

1978:35). 

 

3. ENVELHECIMENTO: ESTIGMA E SUAS 

REPRESENTAÇÕES 
 

O estigma é um fator social que gera situações 

constrangedoras e uma perspectiva diferente de vida 

para o estigmatizado. O caso das pessoas idosas é, 

particularmente, interessante na medida em que 

fazem parte das “categorias estigmatizadas”, como 

analisadas por Goffman. Segundo esse autor, o 

estigma é usado como referência a um atributo 

profundamente depreciativo, e que aos olhos da 

sociedade serve para desacreditar a pessoa que o 

possui (GOFFMAN, 1975:13).  

Goffman (op.cit), fala sobre o controle da 

informação sobre si próprios que indivíduos 

estigmatizados (pessoas que não se enquadram aos 

padrões normais da sociedade) fornecem aos outros 

ditos normais, e a sua relação com ele. O termo 

estigma é usado como referência a um atributo 

profundamente depreciativo, mas na realidade, é uma 

linguagem de relações e não de atributos. Pois, certas 

características que estigmatizam alguém, podem 

conformar normalidade de outro indivíduo. 

Existem dois tipos de estigmatizado: o 

desacreditado, no qual a característica estigmatizada 

é imediatamente perceptível, e o de acreditável, no 

qual o atributo não é tão perceptível assim. O 

desacreditado se sente mal com a maneira diferente, 

e às vezes ruim que a sociedade o trata e tende a 

achar que sempre será tratado assim. 

As representações sociais da velhice em nossa 

sociedade mostra bem isso, já que estão associadas a 
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estigmas de decadência e de inutilidade, numa 

sociedade que celebra e valoriza a juventude. 

O estigma envolve uma relação especial de 

relação entre estereótipos e atributos, que estão 

sempre relacionadas a uma imagem depreciativa do 

individuo (GOFFMAN, 1975). 

A imagem da velhice é uma construção 

histórico-social, que ganha novos significados. Na 

sociedade moderna, a vida passa a ser periodizada por 

categorias etárias, em que a idade cronológica e a 

institucionalização passam a ser o principal critério de 

determinação do envelhecimento: 

 
“Essa institucionalização crescente do curso da 

vida envolveu pratica, em todas as dimensões do 

mundo familiar e do trabalho, está presente na 

organização do sistema produtivo, nas instituições 

educativas, no mercado de consumo e nas politicas 

públicas, que cada vez mais, tem como alvo grupos 

etários específicos” (DEBERT, 1998:18). 

 

Segundo Debert (1998), as categorias de idade 

presentes em uma sociedade e o caráter 

classificatório dos grupos, neles contidos, são um 

material privilegiado para se pensar na organização 

da vida social, e o caráter das reproduções culturais. 

Ao longo dos tempos foram dados novos 

termos classificatórios à velhice, surgindo novas 

designações eufemísticas para conceituar a velhice, 

tais como “idoso” e “terceira idade”, que surgiram 

através de novas práticas sociais, como por exemplo, 

o advento das aposentadorias, que veio a 

corresponder a um personagem social de hoje – o 

idoso jovem que foi possível também pelo aumento 

da longevidade (MOTTA, 1997). Esses termos surgiram 

para não falar da velhice e seus signos, ou seja, dos 

atributos negativos atribuídos ao velho. 

Entretanto, por trás dessas novas categorias 

que enumera e numera as idades (terceira idade, 

quarta idade, etc.), criando uma imagem de idoso 

ativo e saudável, estão colocados o 

eufemismo/escapismo negador do envelhecimento e 

uma indústria e produção de serviços, com um novo e 

envolvente mercado consumidor. 
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