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Quando uma pessoa entra na « quarta idade »?  
Quando começa a velhice?  

 
•  Não existe uma transição institucionalizada. 

•  Não há uma idade cronológica em que todos ficam velhos. 

•  A velhice não é sinônimo de doença e de dependência, mas 
o traço comum das pessoas mas velhas é a fragilidade.   

Fragilidade: estado que, em consequência da perda de 
recursos com a idade, afeta a capacidade de resiliência de 
uma pessoa. 

Transição da terceira para a quarta idade 



Método 

Cavalli, Lalive d’Epinay & Henchoz: 
Parte qualitativa do estudo longitudinal SWILSOO sobre as 
trajetórias de vida das duas coortes de octogenários. 

Entrevistas semi-estruturadas / 2004-05 / N=34 / 86-94 anos. 

 



SWILSOO: pergunta entrada na velhice 

« O Senhor / a Senhora agora tem ... anos, tem vivido 
uma vida longa, podemos dizer que está com a idade  
[vous êtes âgé/é]. 

Posso perguntar-lhe quando, em que circunstâncias, o/a 
Senhor/a teve a sensação de entrar velhice [vieillesse]? 
(ficar velho/a [devenir vieux/vieille]?) » 

 



Método 

Cavalli, Lalive d’Epinay & Henchoz: 
Parte qualitativa do estudo longitudinal SWILSOO sobre as 
trajetórias de vida das duas coortes de octogenários. 

Entrevistas semi-estruturadas / 2004-05 / N=34 / 86-94 anos. 

 

Caradec:  
Entrevistas semi-estruturadas / 2000-03 / N=46 / 75-98 anos.  

Balard:  
Entrevistas semi-estruturadas / 2004 / N=12 / 90-102 anos.   



O acontecimento como um marcador (1) 
[SWILSOO, Genève e Valais, 2004-05, 86-94 anos, N = 34] 

« Aos 80 anos, eu ainda era muito boa. Eu comecei a realmente 
sentir que era velha, essencialmente, desde que eu caí da escada. 
[...] Sim, desde que eu caí da escada, eu realmente senti que 
estava entrando no final da minha vida ». 

(mulher, 86 anos) 

 

 



O acontecimento como um marcador (2) 
[SWILSOO, Genève e Valais, 2004-05, 86-94 anos, N = 34] 

« […] antes de cair, eu tinha um monte de atividades, eu 
encontrava muitas pessoas. Eu caminhava muito, eu estava indo 
na cidade. Desde que tive o acidente, eu posso dizer que estou 
diminuído. Eu não posso fazer o que eu quero.  

[…] Desde então, quando eu caio na rua, alguém tem que me 
levantar, eu não posso levantar-me ». 

(homem, 87 anos) 

 



A transição surda e quase invisível (1) 
[SWILSOO, Genève e Valais, 2004-05, 86-94 anos, N = 34] 

« Eu não tive, como dizer... eu não fiquei velha de repente [un 
coup de vieux]. Não, isso é feito pouco a pouco. E, no fundo, não 
há nenhuma mudança de um dia para o outro. A menos que, 
justamente, de ter um acidente... mas, fora isso, ele vem pouco a 
pouco.  
Mas a Senhora  tem a sensação de estar velha ou... 
Ah sim, eu me canso ainda mais rápido quando sair, se eu tiver 
que fazer um esforço. [...] Ele vem de forma tão gradual que não 
se sentem vir. É isso. Nós não sentimos a diferença de um dia 
para o outro. Não podemos dizer, "Hey hey, agora, hoje em dia..." 
Não, ele vem pouco a pouco, assim. A gente se acostuma ». 

(mulher, 87 anos) 
 



A transição surda e quase invisível (2) 
[SWILSOO, Genève e Valais, 2004-05, 86-94 anos, N = 34] 

« Agora eu realizo, porque eu não posso mais fazer. Há um ano 
eu ainda caminhava, estava tudo bem, eu não tinha problemas. Eu 
estava com idade, mas eu não me achava velho [âgé mais pas 
vieux]. Enquanto que agora, você sabe por que eu acho que sou 
velho? Quando eu vou até a loja ou algo assim, há uma senhora 
que diz: "Oh, bom dia Senhor, como você está?" [imita tom 
condescendente]. Eu digo: "Bem, eu sou velho”. [...] Ou no 
elevador a gente tem a porta aberta para nos dizer algo. É bom 
para nós, não para aqueles que esperam. [...] Você sabe, tudo 
isso vem suavemente/devagar [doucement]. Ele vem suavemente/
devagar. Você tem bons amigos que morrem. Você diz: "Não é 
possível, o que aconteceu com ele" ». 

            (homem, 91 anos) 
 



« Posso perguntar-lhe em que circunstâncias o Senhor teve a 
sensação de ficar velho? 
De ficar velho? Nunca. É isso que é curioso. Eu não me sinto 
velho, não em todos. 
E o Senhor nunca teve esse sentimento? 
Não. […] Posso ser mais cansado. Mas não, eu tenho uma boa 
memória, eu entendo muito bem, eu ainda posso conversar, eu 
ainda estou vivo na discussão. Não! Fisicamente, posso fazer 
menos caminhadas. Ok, mas isso é normal. Eu não sinto isso 
como velhice. Eu acho que é normal não correr, não ir para a 
montanha, andar calmamente. Normal! ». 

(homem, 90 anos) 

Não se sentindo velho (1) 
[SWILSOO, Genève e Valais, 2004-05, 86-94 anos, N = 34] 



« Não, não, eu não acho que sou velha. Não, não. Porque ainda 
meu moral é bom, é jovem. Eu ouço o meu rádio. Eu até dançar 
na minha cozinha às vezes. 
Porque, para a Senhora, ser velha significa não ter moral, não ser 
capaz de fazer isso? 
Bem, sim, e em seguida ser desabilitada. Minha irmã morreu em 
uma instituição de longa permanência. Bem, quando você vê 
todas essas pessoas que estão em cadeiras de rodas, e que são 
mais jovens do que eu, isso faz você pensar, e então podemos 
dizer que estamos felizes, nos temos sorte ». 

(mulher, 90 anos) 

Não se sentindo velho (2) 
[SWILSOO, Genève e Valais, 2004-05, 86-94 anos, N = 34] 



•  « Ser velho » versus « se sentir envelhecer »  

 Até mesmo além de 85 anos, alguns se recusam a ser 
definidos como velhos. 
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•  « Ser velho » versus « se sentir envelhecer »  

 Até mesmo além de 85 anos, alguns se recusam a ser 
definidos como velhos. 

•  Definição da velhice 

 Importância da saúde, mas...  

•  Papel exercido por outros 

 De uma forma indireta (comparação social) 

•  Começo da velhice 

 Reavaliação com o avançar da idade? 

Discussão  
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