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RESUMO 

 
Partindo da relação biológica e cultural do corpo, este trabalho procura 

contextualizar a questão da imagem do envelhecimento de acordo com as 

representações sociais da beleza, o possível significado que emerge na visão de 

alguns autores e analisar as entrevistas realizadas com cinco mulheres 

envelhecentes, que valorizam a imagem. A discussão deste trabalho permite avaliar 

que a representação social da imagem do envelhecimento pode acarretar 

implicações sociais na vida dos sujeitos. A descrição dos procedimentos de beleza 

realizados pelas entrevistadas mostra que tais procedimentos são uma forma de 

“prolongar a juventude”, logo a relação da beleza com o envelhecimento é vista 

como distante, possivelmente devido aos estigmas que a velhice traz. Observa-se 

que a representação da idade por faixas etárias não dá conta do significado amplo 

da velhice. Questiona-se a introdução de uma forma mais democrática de 

envelhecimento, e de ver beleza no sujeito velho, olhando-o dentro de suas 

subjetividades e particularidades. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Estética; Beleza; Representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Getting started right from the biological relation and cultural relation also, with 

the body, such work aims in contextualizing the image issue when it comes to 

mention the aging according to the social representations of beauty, the possible 

meaning emerging from the point of view of some authors and verifying interviews 

performed with five women who aged and who gave a lot of value to their image. The 

discussion around such work allows the assessment of a social representation 

regarding the aging image may bring up social implications in people lives´. The 

description of beauty procedures performed by interviewers demonstrates that such 

processes are a way out on ‘extending youth’. Thus, the relation between beauty and 

aging is seen as something away and, probably due to the stigma becoming old 

brings to us. It is verified that the age representation by age group doesn´t take into 

account the broad meaning of becoming older. The question lies on an introduction 

of a more democratic way of getting old and to oversee beauty in an older person, 

verifying its subjectivity and specific details.  

 

Key Words: Aging; Esthetics; Beauty; Representation. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Minha escolha pelo curso de gerontologia da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC/SP) foi para buscar um conhecimento humano e profundo sobre 

o envelhecimento. Tive uma formação sólida em fisioterapia pela Universidade 

Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (Unesp), um curso que me proporcionou 

muito conhecimento, porém desde o estágio em geriatria percebi que precisava 

estudar o humano sob um outro enfoque, com olhar mais amplo e humanizado. 

A formação técnica e os conhecimentos práticos são necessários, mas, em 

minha formação sentia falta de algo que não conseguia identificar; não foi fácil o 

caminho para o mestrado, é mais simples quando o professor mostra, e o aluno tem 

apenas a função de aprender, mas isso eu já tive na graduação, e desta forma 

aprendi muito.  

Neste segundo momento de minha formação senti necessidade de entender e 

repensar o envelhecimento – fenômeno que acontece com todos que continuam 

vivos – ver meu papel na sociedade enquanto cidadã e enquanto profissional, 

buscar soluções, entender as dimensões e desmistificar a velhice.  

Posso afirmar que alcancei meus objetivos, o mestrado me possibilitou 

analisar e refletir sobre o envelhecimento e sobre uma sociedade com valores 

morais e estéticos, que muitas vezes não pratica a solidariedade de modo a exercer 

tais valores. 

Com o mestrado não me tornei melhor apenas intelectualmente, mas como 

pessoa também; acredito que essa é a função de todo estudo, refletir sobre os 

conhecimentos adquiridos e como utilizá-los em prol das pessoas, uma vez que 

precisamos de educação, serviços e apoio; entendo que isso é viver em sociedade, 

dito de uma forma simplificada: vivemos uns para os outros. 

Estudar e pesquisar sobre a imagem e o envelhecimento é muito importante, 

no cenário em que vivemos e creio que o resultado deste estudo auxiliará na 

reflexão sobre diversos fatores relacionados ao tema. 
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Atualmente vive-se uma época de beleza de consumo, a oferta de 

procedimentos para alcançar os padrões estéticos é enorme, e talvez por isso essa 

exigência social pela manutenção da beleza. 

Nas sociedades ditas ocidentais é comum a beleza estar fortemente vinculada 

à jovialidade e esta, por sua vez, ser vista como um valor. Não se conhece contos 

nem histórias vinculadas à velhos e velhas relacionando-os com a beleza,  em 

estética a palavra rejuvenescimento e embelezamento tem praticamente o mesmo 

significado. 

O aumento da expectativa de vida mostra que o envelhecimento populacional 

é uma realidade, se estabelece uma nítida contradição: ao mesmo tempo em que a 

sociedade cultua a jovialidade, envelhece. 

Em geral o envelhecimento costuma ser pouco aceito, sendo difícil 

reconhecer a velhice em si mesmo, sendo que as mulheres costumam sofrer mais 

com as consequências de imagem do envelhecimento por terem “culturalmente” 

uma preocupação maior com a aparência.  

Embora o envelhecimento seja uma certeza e vá acontecendo em toda a 

existência do ser, ele acarreta mudanças físicas e sociais que nem sempre são bem 

aceitas, e às vezes se faz necessário uma adaptação para conviver com tais 

modificações; a imagem do sujeito embora continue sendo a sua imagem já não é 

mais a mesma. 

O culto à beleza e à jovialidade pode induzir a um pensamento de que o velho 

não é belo, por estar fora dos padrões, o que pode trazer consequências e 

implicações sociais para este sujeito.  

 Minhas inquietações quanto ao ser que envelhece iniciaram na graduação, 

quando num dia, no fim do atendimento fiz maquiagem em algumas idosas, e no dia 

seguinte as cuidadoras me relataram que elas passaram o dia mais falantes e 

felizes. 

 Acredito que não dá para pensar no sujeito de forma mutilada, as ciências da 

saúde tratam e estudam o ser que é humano, e para tanto já é necessário pensar 

em complexidade e totalidade. 
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Desse modo julgo importante analisar a relação da beleza com o 

envelhecimento e os sentimentos e comportamentos de mulheres em relação ao 

envelhecimento e a sua imagem. Com este trabalho pretendo entender o que a 

beleza representa para mulheres que se preocupam com a aparência, e como lidam 

com o envelhecimento. Tomar aqui a visão de beleza como valor e representação 

social. 

O objetivo geral é explorar as representações da imagem no envelhecimento 

e os objetivos específicos são: 

- descrever a relação de cuidados com a beleza de mulheres envelhecentes; 

- analisar a relação da autoestima com a aceitação da velhice de mulheres 

envelhecentes; 

- investigar a relação entre beleza e envelhecimento nas mulheres 

envelhecentes.  

O trabalho divise-se em três capítulos. No Capítulo 1 farei uma exposição da 

ótica da gerontologia sobre o envelhecimento, incluindo os aspectos biológicos e 

psicossociais, bem como a estética, a imagem, a valorização da beleza e as 

representações culturais. Haverá também uma exposição sobre o corpo, onde relato 

os padrões de beleza, o papel da mídia e a importância da identidade corporal, 

apresentando assim a fundamentação teórica para o tema deste trabalho.  

O Capítulo 2 é o de trata dos Procedimentos metodológicos, em que relato o 

uso de entrevista, o tipo de pesquisa e detalhamento de toda forma de coleta de 

informações, ou seja, explicito os caminhos trilhados para realização desta pesquisa, 

além dos dados coletados. 

O Capítulo 3 apresenta a discussão sobre o tema, em que pretendo fazer a 

associação da parte prática com o referencial teórico, incluindo conhecimento 

empírico e a percepção da pesquisa. 

Após a discussão haverá as considerações finais sobre o estudo. 
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1 ENVELHECIMENTO 

 

O homem é o único animal que conseguiu mudar sua expectativa de vida 

através de inúmeros recursos como o saneamento, o uso de antibióticos, de 

vacinas, de cirurgias, etc. (FREITAS, et al, 2002) 

No Brasil, em 1940 o número de pessoas com mais de sessenta anos 

correspondia a 4% da população; em 2000 essa população já correspondia a 9% do 

total, além disso, a faixa mais idosa também aumenta, o que traz um número cada 

vez maior de idosos com mais de 80 anos. (FREITAS, et al, 2002) 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 1950 e 2025, a 

população brasileira acima de 60 anos crescerá 16 (dezesseis vezes), enquanto a 

população geral sofrerá aumento de 5 (cinco) vezes. O aumento da expectativa de 

vida, uma realidade também nos países em desenvolvimento tem estimulado o 

estudo do processo de envelhecimento. Além do aumento da expectativa de vida o 

que contribui para o envelhecimento populacional é a queda da natalidade. 

(ARAUJO, 2000) 

Foi em 1903 que Elie Metchnikoff, sucessor de Pasteur defendeu a criação de 

uma área da ciência denominada gerontologia, denominação vinda a partir das 

expressões gero (velhice) e logia (estudo). Esse autor previa que esta seria uma das 

áreas mais importantes da ciência devido as modificações que ocorrem no último 

período da vida humana. (FREITAS, et al 2002) 

O envelhecimento é algo inerente à vida: embora não se perceba o processo 

de envelhecimento se inicia desde o nascimento e continua por toda vida, porém na 

maioria das vezes só se pensa em envelhecimento quando se pensa em velhice 

propriamente dita. 

Tanto o envelhecimento quanto o desenvolvimento estão presentes durante 

toda a vida, porém o desenvolvimento até os 20 (vinte) anos é responsável pelo 

crescimento do homem, a partir disso o envelhecimento já não tem mais função de 

crescimento. 
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 Com o envelhecimento ocorrem diversas alterações, tanto físicas como 

sociais, essas alterações nem sempre são bem aceitas pelas pessoas, uma vez que 

o velho traz consigo o estigma de feiúra, inutilidade e proximidade com a morte. 

A sociedade de uma forma geral e os novos tempos com inúmeras 

tecnologias cultuam um atraso do aparecimento da idade. Sendo assim é cada vez 

mais comum observarmos pessoas que ocultam a idade e que realizam diversos 

procedimentos em busca da beleza e da jovialidade. Sabe-se que a imagem 

corporal é diretamente relacionada à autoestima, que por sua vez influencia na 

saúde e na qualidade de vida. 

 

1.1 Envelhecimento Biológico 

 

Existem alterações bioquímicas que levam à morte celular e ao consequente 

envelhecimento de uma forma geral; o mecanismo que envolve o envelhecimento é 

bem amplo, razão pela qual se tratará dos principais fatores bioquímicos 

inicialmente, sendo a glicosilação de proteínas, os defeitos no DNA e a ação dos 

radicais livres as mais destacadas. 

A glicosilação das proteínas ocorre quando moléculas de glicose se unem e 

se entrelaçam às moléculas protéicas, fazendo com que estas percam sua estrutura 

e consequentemente sua função. As moléculas entrelaçadas são chamadas AGE 

(Advanced Glycation Age products) e se formam após meses ou anos de aderência 

das moléculas de glicose.  

As AGE se associam ao envelhecimento e a várias doenças relacionadas ao 

estresse oxidativo, tais como diabetes e suas complicações (AMES, 2008 apud 

TRAMONTINO, et al, 2009), além de serem relacionadas à morte neuronal que 

ocorre em doenças degenerativas como o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer, 

fazem com que este organismo produza até 50 (cinquenta) vezes mais radicais 

livres em relação àquele com proteínas não glicadas. (TRAMONTINO et al., 2009) 

Os defeitos causados ao DNA celular ocorrem em três momentos: durante 

sua duplicação, durante a transcrição do RNA ou devido ao ataque dos radicais 

livres. (GUIMARÃES, 2002 apud TRAMONTINO, et al, 2009) 
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Os defeitos durante os dois primeiros processos são aumentados devido à 

separação da fita dupla do DNA. Erros podem ocorrer durante retorno à posição 

inicial das fitas, originando uma molécula defeituosa. Essa molécula defeituosa 

altera o funcionamento dos genes, das moléculas protéicas e o mecanismo celular, 

levando a deterioração dos tecidos correspondentes. (GUIMARÃES, 2002 apud 

TRAMONTINO, et al, 2009). 

Os radicais livres são moléculas com um elétron não pareado, muito reativo, 

são formados principalmente durante a respiração celular. Nesse processo, que 

ocorre no interior da mitocôndria, há consumo de uma molécula de O2 (oxigênio) e a 

produção de duas moléculas de H2O (água). Quando há erros nesse processo, ao 

invés da produção de moléculas de água ocorre a formação de radicais livres. 

(BIANCHI, 1999 apud TRAMONTINO, et al, 2009) 

Os radicais livres, são de certa forma relacionados à morte celular e aos 

consequentes transtornos relativos ao envelhecimento, como a doença de 

Alzheimer, de Parkinson, as osteoartrites, a catarata, as cardiopatias, a 

arteriosclerose, os problemas pulmonares e o câncer.  

O envelhecimento da pele, assim como de todo o organismo, também é fruto 

dessas alterações biomoleculares. O dano às fibras colágenas está intimamente 

envolvido nesse contexto. Os fibroblastos são responsáveis pelo metabolismo do 

colágeno, sintetizando procolágeno I, e com a idade ocorre alteração no 

metabolismo do colágeno, diminuindo assim sua produção e aumentando sua 

degradação. (MONTAGNER; COSTA, 2009) 

Em relação as variáveis antropométricas, ocorre um aumento do peso 

corporal, principalmente dos 40 (quarenta) aos 60 (sessenta) anos de idade, com 

diminuição após os 70 (setenta) anos; ocorre ainda a diminuição da estatura 

corporal gradativa, explicada em parte, pela perda de massa óssea; a diminuição da 

massa livre de gordura e seus principais componentes (mineral, água, proteína e 

potássio); a diminuição da taxa metabólica de repouso, massa muscular esquelética 

e massa óssea.  

Nos aspectos neuromotores, ocorre uma diminuição nos tamanhos e números 

das fibras musculares (em especial, das fibras de contração rápida do tipo IIb) e uma 
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perda gradativa da força muscular e, portanto, do desempenho neuromotor. 

(MATSUDO; MATSUDO; BARROS, 2000). 

Os principais efeitos, na aptidão física, acontecem na diminuição da potência 

aeróbica (consumo máximo de oxigênio) cerca de 1% (um porcento) por ano, 

mesmo em indivíduos ativos. Os efeitos da perda começam a ser aparentes em 

torno dos 50 (cinquenta) anos e na maior parte das variáveis da aptidão física, a 

perda é gradativa e em torno de 1% (um porcento) ao ano ou 10% (dez por cento) 

por década de vida, ocorrendo também com os indivíduos ativos, porém, essas 

perdas parecem ser menores, em relação aos indivíduos sedentários. (MATSUDO; 

MATSUDO; BARROS, 2000). 

Ocorrem também mudanças e declínio em relação ao sistema de resposta 

neuronal, resposta hormonal, resposta imune, resposta ao estresse e de 

termorregulação. Uma importante modificação e muito defendida como a grande 

modificação do envelhecimento é em relação à homeostase e a capacidade do 

organismo de responder a diferentes ataques, mantendo assim o seu equilíbrio. 

(FREITAS, 2002). 

As mudanças em relação à imagem mais perceptíveis com o envelhecimento 

são o branqueamento e perda dos cabelos o aumento da cifose torácica, com 

perceptível diminuição da estatura, o aumento de peso e acumulo de gordura, rugas 

faciais, e a flacidez corporal, sendo que tais mudanças podem ocasionar também 

mudanças psicossociais principalmente quando não são bem aceitas pelo sujeito. 

 

1.2 Envelhecimento psicossocial  

 

De acordo com Jones (2006 apud SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008) atribui-se 

socialmente um significado negativo às pessoas mais velhas.  

Os estereótipos negativos muitas vezes são atribuídos pelos próprios idosos, 

que não se reconhecem como tal e falam da categoria "velho" como se não fizessem 

parte dela.  

Estereótipos refletem ideias não verdadeiras comuns, tais como “as pessoas 

idosas são doentes”, “são rabugentas” e “excêntricas”, isso gera uma imagem 
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distorcida da velhice, pois é sabido que a maioria dos idosos não são doentes, e 

possuem  uma personalidade que foi desenvolvida ao longo de toda a vida.  

Para Helman (2005 apud SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008) a sociedade 

moderna não valoriza as pessoas idosas, pois geralmente o “modelo de juventude” é 

mais ligado à tecnologia e a inovação enquanto os idosos resistem mais a tais 

avanços. E costumam ter mais facilidade de acesso à informações. O envelhecer é 

influenciado por diversos fatores, como gênero, classe social, cultura, padrões de 

saúde – individuais e coletivos da sociedade –, entre outros. 

Se fala também em idade social, que é definida pelos hábitos e status social 

do indivíduo para funções sociais, ou expectativas geradas em relação às pessoas 

de sua idade, estando relacionado com características como tipo de vestimenta, 

hábitos e linguagem, bem como respeito social por parte de outras pessoas. 

Por outro lado, pode se entender o envelhecimento social como modificações 

de papéis sociais, em que se esperam comportamentos que correspondam aos 

papéis determinados.  

 A idade social corresponde assim, aos comportamentos atribuídos aos 

papéis etários que a sociedade espera para os seus membros, varia de acordo com 

a cultura, o gênero, a classe social, o transcorrer das gerações e das condições de 

vida e de trabalho, de modo que as desigualdades destas condições levam a 

desigualdades no processo de envelhecer.  

A cultura tem um importante papel nesse aspecto, pois define como uma 

sociedade vê os idosos e o processo de envelhecimento.  

Socialmente pode-se dizer que a pessoa é definida como idosa a partir do 

momento em que deixa o mercado de trabalho, ou deixa de ser economicamente 

ativa.  

Os aposentados muitas vezes levam o rótulo de improdutivos e inativos. Com 

a aposentadoria, muitas vezes se percebe um rompimento abrupto das relações 

sociais, além disso, há uma redução salarial, e a falta de atividades alternativas fora 

do ambiente de trabalho. 

Pacheco (2005 apud SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008) consideram a 

aposentadoria uma espécie de passagem para a velhice, para alguns a 
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aposentadoria pode significar o desengajamento da vida social e, para outros, o 

início de uma vida social prazerosa, composta por atividades e lazer.   

Em parte, a caracterização do indivíduo como velho é dada quando ele 

começa a ter lapsos de memória, dificuldade de aprendizado e falhas de atenção, 

orientação e concentração.  

No envelhecimento é natural observarmos uma maior dificuldade de memória 

e aprendizado.  

Na maioria das vezes, o declínio no funcionamento cognitivo é provocado 

pelo desuso, doenças como a depressão, consumo de álcool e medicamentos, 

fatores psicológicos, falta de motivação, de confiança, baixas expectativas e fatores 

sociais como a solidão e o isolamento, mais do que o envelhecimento em si (WHO, 

2005 apud SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008)  

São as características psicológicas que ajudam as pessoas a se adpatarem 

ao meio, como aprendizagem, memória, inteligência e controle emocional.    
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1.3 Estética e Imagem 

 

A estética é um ramo da filosofia que trata das questões tradicionalmente 

ligadas à arte, como o belo, o feio, o gosto, os estilos, a teoria das criações, e da 

percepção artística. 

Do ponto de vista filosófico a estética estuda racionalmente o belo, e o 

sentimento que este desperta nos homens, daí a explicação da utilização da palavra 

estética para substituir beleza, e é esse o sentido usado nos centros de estética que 

variam de clínicas e academias a salões de beleza.  

A imagem do indivíduo é algo de notória importância desde o principio dos 

tempos.  

Pero Vaz de Caminha em sua carta ao rei D. Manoel relatou a beleza dos 

novos povos, quando noticiou a descoberta do território brasileiro; o escrivão relatou 

todas as características físicas desse novo povo, tais como uma pele parda, cabelos 

corredios e muito pretos, além de relatar terem bons rostos e narizes bem feitos, 

acrescentando que os corpos são tão limpos, tão gordos e formosos. (QUEIROZ, 

2000). 

Caminha ainda comentou sobre as pinturas corporais, cortes de cabelo e 

ornamentos, dando especial atenção à pintura que faziam no corpo e aos ossos 

brancos perfurando os lábios inferiores, além de comentar sobre as genitálias 

femininas depiladas. (QUEIROZ, 2000) 

O corpo e o seu uso, assim como as vestes pinturas e ornamentos constitui 

nas diferentes culturas um mundo de significados e comportamentos, seu estudo 

permite a compreensão da natureza e da vida sócio cultural. (QUEIROZ, 2000) 

Não se pode negar que o corpo constitui uma entidade biológica, o que nos 

coloca sempre em uma mesma condição, mas por outro lado o corpo é objeto de 

domesticação da cultura sendo por ela modificado. (QUEIROZ, 2000) 

Cada cultura define a beleza corporal de uma maneira e avaliam as partes do 

corpo de diferentes formas; houve época em que as mulheres belas eram tidas 

como incapazes de procriar por castigo divino, uma punição pela beleza, e as feias 

por sua vez eram punidas pela inveja.  
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Os índios brasileiros julgam bonitas as pessoas com cabelo liso, é comum 

observar-se negros brasileiros e norte-americanos com os cabelos alisados, talvez 

pelo padrão de beleza estabelecido pela população branca. (QUEIROZ, 2000) 

Houve um movimento pela igualdade de direitos em que grupos de militância 

negra afirmavam a própria identidade e adotaram o slogam “Black is beautiful”, como 

uma forma de valorizar o fenótipo dos negros. 

Ainda que existam grandes diversidades quanto aos conceitos de beleza 

entre as diferentes culturas, acredita-se que existam padrões universais, 

características faciais como olhos arredondados, nariz pequeno, testa ampla, 

bochechas salientes e queixo retraído, características típicas de bebê que tendem a 

ter avaliações positivas de um modo geral. 

Observa-se que mulheres tendem a ser mais bonitas quando tem traços mais 

femininos e homens mais bonitos quando tem traços masculinos e bem marcantes. 

(QUEIROZ, 2000). 

Em relação ao corpo, a distribuição da gordura é mais semelhante entre os 

sexos durante a infância e na velhice, a diferença na puberdade é grande, devido a 

fatores hormonais; algumas mudanças nas expectativas culturais têm sido 

observadas: hoje se valoriza a esbelteza enquanto no passado as rechonchudas é 

que eram objeto de desejo, o corpo mais bonito não seria mais o formato violão e 

sim o tubular. 

Várias características femininas têm sido acentuadas pela moda e pela 

cirurgia plástica, nos homens ombros largos em relação a quadris relativamente 

estreitos, observa-se essas características nos heróis gregos, Apolo e Dionísio por 

exemplo. 

Nas sociedades ocidentais modernas se cria uma relação entre beleza, 

inteligência e poder aquisitivo elevado, tal concepção estigmatiza as pessoas e 

restringe a ascensão social, com base nesse julgamento, pode-se recordar a frase 

de Vinicius de Moraes “as muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental”.  

Até mesmo para os criminosos parece a beleza contribuir; num estudo 

baseado em simulação de julgamento, solicitou-se às pessoas que representavam o 

papel dos jurados, que determinassem a culpa e atribuíssem uma sentença a um 
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réu, quando as provas foram relativamente fracas, um réu pouco atraente recebeu 

uma sentença mais rigorosa em comparação com um réu mais atraente. 

 Ainda sobre esse aspecto é de conhecimento dos juristas o “Édito de 

Valério”, que se pautava pelo seguinte princípio: “quando se tem dúvida entre dois 

suspeitos, condene o mais feio”.  

Por outro lado há estudos que demonstram que a beleza pode ser um fardo, 

suspeita-se que pessoas muito bonitas sejam incapazes de estabelecer relação com 

indivíduos menos favorecidos, sejam egoístas e materialistas. 

Socialmente o papel da beleza para a mulher é muito mais importante que 

para o homem, embora se perceba que, em tempos modernos a preocupação 

masculina com a beleza tem aumentado bastante, mas o homem ainda tem o papel 

de provedor, o que lhe dá status bem diferente do feminino, sendo a procura por 

tratamentos de beleza inclusive a cirurgia plástica, em sua grande maioria, território 

de mulheres, assim como nas academias de ginástica, ocorre um equilíbrio maior, 

talvez pela busca da força, fortemente relacionada ao sexo masculino.  

Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos sobre que traços deveria ter 

a mulher ideal, os participantes escolheram esses traços baseados em modelos e 

artistas, e um artista gráfico ficou encarregado de juntar esses traços, formando 

assim o rosto ideal; porém ao fazer a junção desses traços, o que formou-se foi um 

rosto feio e sem harmonia. 

A beleza da mulher sempre serviu de inspiração aos artistas e poetas, e 

questiona-se: como seria essa inspiração por uma mulher cuja juventude tem sido 

prorrogada por cirurgias plásticas, academias e produtos cada vez mais poderosos? 

O que fica claro com os escritos do século XIX e XX, é que os autores 

brasileiros consideram a pouca idade como um dos principais componentes da 

beleza, podemos tomar como exemplo Carolina de “A moreninha”, com 15 anos, 

Inocência do romance homônimo e Aurélia de Senhora que tem 18 anos. 

O belo e a beleza têm sido objeto de estudo ao longo de toda a história da 

filosofia. A estética enquanto disciplina filosófica surgiu na antiga Grécia, como uma 

reflexão sistemática e inseparável da vida cultural das cidades gregas, mas o belo é 

algo tão difícil de ser definido que o primeiro texto, o “Hipias Maior”, atribuído a 

Platão, termina com as confirmações do provérbio “o que é belo é difícil”, pois dois 
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interlocutores Sócrates e Hipias, não conseguiram chegar a uma definição 

satisfatória. 

As conceituações clássicas do belo segundo Platão se apresenta como “o 

que é agradável à vista e ao ouvido”. (RODRIGUEZ, 2007). 

O filósofo David Hume acredita que aquilo que depende da opinião pessoal 

não pode ser discutido racionalmente, e nessa perspectiva o belo não está mais no 

objeto, mas na concepção do sujeito. Kant no século XVIII, tentando resolver o 

impasse entre objetividade e subjetividade, declara que o belo é aquilo que agrada 

universalmente, mesmo que para isso não haja justificativa intelectual. 

(RODRIGUEZ, 2007) 

A imagem do indivíduo principalmente da mulher por ser tão valorizada passa 

a se confundir com a imagem de seu corpo,  e nota-se com tanta valorização uma 

verdadeira moralização da imagem, atribuindo às mulheres o dever de serem belas, 

como se em consequencia da beleza já fossem boas mães, parceiras, profissionais, 

etc. 

A valorização da imagem da beleza e do corpo trouxe a banalização da 

imagem feminina e a “mutilação” do corpo, como forma de valorizar partes 

específicas mais belas do que outras. 

 O corpo como obra de arte é teatralizado, e parece ter partes que não são de 

um mesmo corpo; é comum vermos panturrilhas, abdomens, braços como ícones de 

perfeição. Observa-se o retrato do sujeito colado ao produto, adotando se a 

identidade do produto, ficando o sujeito escondido e sem valor; ousemos ainda, um 

sujeito que é só imagem, retirando-se toda a dimensão da interioridade. (NOVAES, 

2006) 

É fato que se observa pessoas sendo espetáculo da sociedade de modo que 

a ambição é ter visibilidade e reconhecimento social. Nesse contexto tende-se a ver 

o mundo como superficial, um local onde tudo é imagem, e é o sentido das imagens 

que deve ser repensado.  

Será que a indústria cultural realizou em esvaziamento da representação? 

Assim as imagens por si só já determinam a realidade em vez de reproduzi-la e 

representá-la. (NOVAES, 2006) 
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Garcia (1998 apud NOVAES, 2006) destaca duas questões sobre a cultura: a 

primeira refere-se aos valores, os ideais de prazer e bem estar imediatos e 

contínuos, e a segunda, de como esses valores são difundidos através das imagens. 

Em uma obra dedicada por inteiro ao estudo dos significados simbólicos 

corporais, Rodrigues (apud QUEIROZ, 2000), indaga que o ser humano é o único 

animal que transforma voluntariamente o próprio corpo, e essa transformação varia 

com a cultura e os segmentos sociais de um grupo. 

Ritos de beleza são descritos desde os primórdios dos tempos; a mulher 

egípcia, por exemplo, se lavava com uma mistura de água e carbonato de cal, os 

pés eram esfregados com pedra pome e o banho era seguido de óleo vegetal e 

perfumado com uma mistura de ervas aromáticas.  

A cirurgia estética se inicia em 1886 com o descascamento de pele: esse 

procedimento usava uma associação de ácidos e correntes elétricas. No início do 

século a mulher tinha que ser branca, por isso utilizavam muito pó de arroz. 

(RODRIGUEZ, 2007) 

 “A época dos cosméticos começa a evoluir em 1908 e 1909, Elizabeth Arden 

e Helena Rubenstein inauguravam cada uma seu salão de beleza, fazendo os 

produtos para a pele, e na maquiagem sai a sombra”. (CHAHINE; LANNELONGUE; 

MOHRT, s/d). 

Em Hamburgo foi criado o primeiro creme “Nívea” (em latim, branca de neve); 

foi a primeira loção a misturar óleo e água, uma revolução cosmética. Após a 

Primeira Guerra Mundial a Unilever aposta em produtos, e se torna um gigante no 

mercado, cria-se o sabonete “Lux”. As meias de nylon surgem na década de 30, 

como artifício para deixar as pernas mais bonitas. (RODRIGUEZ, 2007) 

Nos tempos atuais dispõe-se de recursos e tecnologias cada vez mais 

modernos como ajuda para manter a beleza, sendo que os mais comumente 

realizados são: 

Cirurgia Plástica: Surge no século XVI com o Renascimento, entretanto é 

somente no Iluminismo do século XVI quando são resgatados os ideais estéticos 

renascentistas de simetria como medida para o belo é que a prática ressurge. 

Existem muitas teorias para o nascimento da cirurgia plástica, mas uma bem aceita 

é de que na Índia as mulheres adúlteras tinham seus narizes amputados, que depois 
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eram reconstruídos; elas ficavam assim com uma marca de regulação social. A 

história da cirurgia plástica estética se relaciona com a da cirurgia plástica 

reconstrutiva, porém, por muitos anos, a cirurgia para fins exclusivamente estéticos 

era considerada imoral pelos próprios cirurgiões plásticos regulares. Sullivan (2001 

apud POLI NETO; CAPONI, 2007) observam que a Cirurgia Plástica Estética, passa 

de uma prática marginal, sem espaço para divulgação, antes da década de 1950, 

para uma especialidade reconhecida, regulamentada, e cada vez mais procurada 

pelos médicos. Há vários aspectos que se relacionam a essa mudança de 

percepção sobre a cirurgia estética. As cirurgias mais comumente realizadas são a 

rinoplastia, que consiste na modificação do nariz, o implante de silicone mamário, a 

lipoaspiração e a cirurgia de rejuvenescimento facial. 

Toxina Botulínica: É um complexo protéico purificado, de origem biológica, 

obtido a partir da bactéria clostridium botulinium. Na década de 60 o oftalmologista 

Alan B. Scott realizou uma experiência sobre a toxina no estrabismo, a experiência 

foi bem sucedida e Scott publicou seu primeiro trabalho sobre o assunto em 1973. A 

toxina teve então seu início para uso terapêutico alem do estrabismo, doenças como 

blefaroespasmo, paralisia facial, distonias e espasticidade, após entender seu 

mecanismo de ação ela começou a ser usada para fins estéticos, uma vez que inibe 

a liberação de acetilcolina que é o transmissor da mensagem de contração do 

cérebro para os músculos, com essa inibição não ocorre a contração e as linhas e 

rugas de expressão são suavizadas ou desaparecem (DRESSLER; SABERI;  

BARBOSA, 2005). 

Radiofrequência: São ondas de rádio usadas na estética para tratamentos de 

rugas e gordura localizada, promove aquecimento profundo dos tecidos. Os efeitos 

fisiológicos podem ocorrer nos locais da aplicação e em tecidos distantes, aumenta 

o metabolismo local, aumenta a permeabilidade de células de gordura e promove 

síntese de colágeno através de estímulos de fibroblastos, dessa forma a pele fica 

mais firme. 

Drenagem Linfática: Técnica manual usada inicialmente para tratar regiões 

edematosas, sua finalidade na estética é melhorar o aspecto da pele, a drenagem 

remove o líquido em excesso do espaço extra-celular e o devolve para a circulação, 

para serem eliminados do organismo, com isso ocorre uma redução temporária de 

medidas e uma melhora no aspecto da pele. 
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Laser: O laser é uma luz com características específicas, é monocromática, 

possui comprimento de onda bem definido e praticamente paralelo, seu uso em 

estética multiplicou nos últimos anos, ele pode ser usado na remoção de pêlos, 

tatuagens e manchas, na estimulação de colágeno, coadjuvante à cirurgias, etc. 

Peeling: procedimento realizado para renovação da pele pode ser mecânico 

realizando uma esfoliação mais profunda ou químico feito com ácidos que estimulam 

a renovação celular.  

Limpeza de Pele: Procedimento realizado para remoção de cravos, pode ser 

manual ou com ajuda de aparelhos, a limpeza pode estar associada ou não ao 

peeling, geralmente utiliza-se produtos para higienização e hidratação da pele.  

Os tratamentos citados acima são os mais conhecidos e utilizados, porém 

existem centenas de tipos de procedimentos utilizados para buscar melhorar e 

manter a aparência mais bonita. 
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1.4 O corpo e sua visualização 

 

A arte e os movimentos artísticos trouxeram um olhar histórico para a beleza 

do mundo e do homem; pode se perceber a diferente valorização do que seria o belo 

em cada movimento artístico, o que exemplifica claramente que o ideal de beleza foi 

mudando ao longo dos tempos, tanto nas opiniões sobre o que era belo quanto na 

expressão desse belo através das diferentes obras de arte, com suas correntes se 

diferenciando com o passar dos tempos.  

De acordo com Featherstone (1994) o corpo humano é uma entidade visível, 

e esta visibilidade tem um importante papel na comunicação entre pessoas e nos 

encontros da vida social. 

O que sempre foi mostrado pela mídia – tanto televisão quanto jornais e 

revistas –, é que o corpo sempre pode ser modificado: o que leva milhares de 

pessoas em sua grande maioria mulheres, à culpar-se por não serem magras, ou 

por apresentar características que não correspondem ao que é bonito como ter 

celulite, flacidez ou gordura localizada. É fácil ligar a televisão e encontrar ofertas de 

produtos para melhorar a aparência, a cada dia surge um novo produto, de modo 

que se há oferta é porque deve haver uma grande procura por tais produtos. 

Desse modo o sujeito passa a entender que “cada um tem a aparência que 

merece”, e assim o sentimento de culpa por não conseguir fazer o ideal pelo seu 

corpo pode se tornar uma constante. 

Argumenta-se que o que impulsiona a cultura de consumo nas sociedades 

ocidentais é a ênfase na aparência física e na imagem visual, nenhuma outra 

sociedade na história, produziu e disseminou tal volume de imagens do corpo 

humano (FEATHERSTONE, 1994). 

Acredita-se que a mídia tenha grande influência sobre a valorização do belo e 

que isso pode ter levado a fatores negativos como o surgimento do corpo magro e a 

consequente busca por esse corpo idealizado, o que contribuiu para o aparecimento 

de doenças como a bulimia nervosa e a anorexia. 

A maior parte dos distúrbios do corpo estão relacionados à essa obrigação de 

cuidar de si, este fato retoma a famosa frase de Saint-Exupéry (1943) no livro o 
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“Pequeno Príncipe”: ‘tu te torna eternamente responsável por quilo que cativas”. 

(RODRIGUEZ, 2007) 

Mais ainda, dor e frustração passam a ser não características da experiência 

humana, mas da insuficiência do sujeito, passa-se a ideia de que a imagem ideal 

está disponível para todos que façam um mínimo de esforço. (NOVAES, 2006) 

O marketing relaciona a imagem do sujeito ao produto, um sujeito sem graça, 

sem história, homogeneizando os homens a meros produtos, o discurso publicitário 

promete o preenchimento do vazio existencial, através da aproximação do 

consumidor à imagem do ator que vende o produto, e em uma sociedade de 

consumo, há uma busca desenfreada por produtos sem saber a real necessidade, 

na realidade sem saber que mesmo o ator das vendas possui uma identidade que 

não é mostrada na propaganda, logo seria impossível tal aproximação. (NOVAES, 

2006) 

Ocorre agora uma cobrança pela beleza, uma vez que ela está à venda, e a 

mulher cada vez mais deve estar bonita, para ser bem aceita e ficar feliz, como se 

não bastasse uma cobrança infinita para que a mulher construa uma carreira, tenha 

uma família, seja boa mãe, mas acima de todos os atributos, ou como se estivesse 

vinculado à eles, ela deve estar bela, se souber cozinhar bem, mas não pode comer, 

afinal corre o risco de engordar, tem que ser fértil, mas não pode ficar com estrias ou 

flacidez da gravidez, de modo que não é difícil observarmos mulheres que 

sucumbem a transformar-se em produtos.  

Erikson (1972) conclui que a construção de uma identidade corporal, implica 

em definir quem a pessoa é, o que pode contribuir de forma positiva para não ser 

atraído pelas propostas midiáticas de um corpo perfeito, ou de juventude eterna.  

Muitas vezes a busca e a compra de produtos é como uma forma de sentir 

que está fazendo algo por si mesmo, afinal a proposta é, “não fique aí parado, ligue 

agora mesmo”, de modo que o sujeito pode ser atraído pela sensação de ter feito 

algo bom para a sua imagem. 

Uma identidade bem formada com a concepção de si mesmo e os valores e 

direções onde o sujeito sabe por onde quer seguir pela vida, com seus valores, 

crenças e metas, facilita o entendimento das diferenças individuais e a aceitação do 
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olhar do outro, isso diminui a busca por uma imagem idealizada, longe da realidade 

de cada indivíduo. 

Fatores intrapessoais como personalidade e subjetividade, fatores 

interpessoais como a identificação com outras pessoas, e fatores culturais como 

valores sociais a que uma pessoa está exposta, são fatores que irão influenciar na 

formação da identidade. (RODRIGUEZ, 2007) 

Quando a identidade está bem desenvolvida o indivíduo valoriza o modo em 

que se parece e que se diferencia dos demais, e reconhece suas limitações de 

forma mais clara, quanto menor o desenvolvimento da identidade, maior a 

necessidade de opiniões externas para se avaliar, e menor a compreensão da 

distinção entre as pessoas. 
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1.5 Imagem corporal, autoestima e velhice 

 

Segundo Thompson (2004 apud TRIBESS, 2006) imagem corporal é uma 

construção com múltiplas facetas, integrado de uma variedade de dimensões 

desenvolve-se por meio de pensamentos, sentimentos e percepções acerca da 

própria aparência.  

Das cinco participantes deste estudo, todas relacionaram a beleza com o bem 

estar e a saúde. 

O fracasso na tentativa de reverter as mudanças orgânicas advindas do 

processo de envelhecimento e de alcançar um padrão de imagem mais socialmente 

aceito contribui para a insatisfação corporal e leva o indíviduo a não se sentir  capaz 

de realizar determinadas tarefas. A consciência corporal, maneira pelo qual o sujeito 

percebe seu corpo, contribui para a autoestima, porém nota-se que na velhice essa 

consciência exerce um papel ainda mais importante. (TRIBESS, 2006) 

A baixa autoestima relaciona-se com a imagem que cada um tem de si, e 

acredita-se que a autoestima seja prejudicada com os declínios que ocorrem no 

envelhecimento; nos relatos das participantes entrevistadas, ficou claro a relação de 

mal estar quando a imagem não satisfazia o que elas esperavam para si.  

A autoestima é definida como o sentimento e apreço que uma pessoa sente 

por si própria, é composta de sentimentos acrescida de autorrespeito e 

autoconfiança, incluindo a capacidade de lidar com os desafios da vida. (CHAIM; 

IZZO; SERA, 2006). 

Conhecer a relação que o idoso tem com o seu corpo e as implicações disso 

na autoestima é fundamental no entendimento do processo de envelhecimento. 

Segundo Festas (2002), há uma grande diferença entre a autoestima de homens e 

mulheres, em que se observa que as mulheres tendem a ser mais rigorosas com a 

imagem e em consequência apresentam uma baixa autoestima.  

Ainda na pesquisa do autor não notou-se diferença significativa, entre 

praticantes e não praticantes de atividade física com relação à autoestima.  

Nota-se que a imagem tem um papel importante na autoestima, na aceitação 

e inclusive na forma de viver, pessoas infelizes com a imagem deixam de fazer 
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algumas coisas e frequentar lugares por medo de serem “notadas”; o medo da 

reprovação do outro parece ser um dos fatores que mais incomoda.  

Com o envelhecimento é comum notarmos diferenças comportamentais não 

apenas por limitações físicas próprias do envelhecimento, mas também pelo 

julgamento de já ter passado a hora de realizar determinadas atividades, 

principalmente as de lazer, e pelo sentimento de reprovação que julgam gerar, esse 

fato contribui para uma velhice  estereotipada.  

A velhice é por muitos considerada um intermediário entre a saúde e a 

doença, e é fácil entender essa visão em uma sociedade onde a velhice é pouco 

aceita, ou negada. Galeno no século II também compara a velhice à doença e 

defende que apesar de não ser um estado patológico, todas as funções ficam 

reduzidas. (BEAUVOIR, 1986) 

Segundo Behavoir (1986) quando se fala em bela velhice, refere-se ao idoso 

que encontrou um equilíbrio moral e físico e não que seu organismo e suas funções 

sejam de um homem jovem. 

Inúmeros pensamentos sobre o declínio físico da velhice vêm acontecendo, 

porém há evidências que também mostram que um indivíduo que sofre uma 

agressão psicológica, pode tornar um homem de sessenta anos em um indivíduo 

senil física, e moralmente, assim como um sujeito pode compensar os declínios por 

automatismos ou comportamentos conscientes. 

De qualquer forma a velhice em geral não é bem aceita, seja pelo conceito, 

doença, feiúra, finitude ou outros aspectos. Concone (2007) relata episódios 

cotidianos, em que fica clara a dificuldade de aceitação da velhice, e que velho é 

sempre o outro. A autora inclusive relata episódios vividos por ela mesma, em que 

visualiza de forma clara pessoas se referindo aos idosos como distantes delas 

próprias, mesmo estando claro que a distância entre tais era bem curta. 

Mercadante (2003 apud CONCONE 2007) mostra em seu estudo que a 

maioria das falas de idosos sobre o que pensam da velhice, trazem relatos de 

perdas, principalmente de características físicas como perda da beleza e doença. A 

beleza é dita na velhice como perdida, não admite-se outros padrões ou padrões 

alternativos. 
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Pode-se entender então que com toda a valorização do modelo de juventude 

e negação da velhice, esta não apresenta uma normatividade, pois é inevitável e 

independe da vontade do sujeito, correto?  

Então não é normal ou aceitável ser velho ou pior ter a aparência de um 

velho?  

O organismo deve reagir a isso?  

Reagir ao envelhecimento ou estar em normatividade não significa 

necessariamente combater a velhice, mas sim reagir de forma a ser normal o próprio 

curso do envelhecimento. 

De fato se o velho traz consigo estigmas de feiúra, doença e finitude, a 

velhice será negada de forma a afastar tais condições, a aparência mais jovem além 

de ser mais agradável aos olhos, terá um papel importante na contribuição do bem 

estar uma vez que a imagem pode trazer representações positivas. 

Percebe-se então que a busca da jovialidade e da beleza está fortemente 

ligada à negação da velhice e que ser belo está desvinculado ao envelhecimento, já 

que este traz alterações físicas que não condizem com os ideais de beleza. 

Os padrões de beleza estão cada vez mais rígidos, e permitindo cada vez 

menos desvios do que se julga ideal, hoje se admira um corpo não só magro mas 

forte e definido, e os rostos lisos sem sinais de manchas ou linhas de expressão 

chamados por alguns de marcas do tempo; logo o tempo não deve passar, ou deve 

passar despercebido, sem deixar marcas? 

Os tratamentos embelezadores são considerados rejuvenescedores, não há a 

possibilidade de pensar em embelezamento sem falar em juventude, e como aceitar 

as modificações da velhice com tanta oferta de beleza e com tanta valorização da 

mesma? 

A mulher já tem o “dever social” de ser bela, então a busca pela beleza pode 

se tornar obrigação, a vaidade pode dificultar a aceitação da chegada da velhice, 

mulheres extremamente vaidosas não se reconhecem ao se olhar no espelho e ver 

um rosto flácido e com rugas.  
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Com o envelhecimento diante de tantas transformações, a imagem do sujeito 

se altera, mas apenas uma parte dela, não a sua representação, ou a representação 

muda de acordo com a imagem, mesmo representando a mesma pessoa?   

Isto é difícil de ser processado, é comum notar ou a crença de que com a 

mudança de imagem há outras representações do sujeito, o que em partes é 

verdade; em partes porque a aparência faz parte do sujeito mas não é ele, pensando 

como Berger e Luckman (1985), o homem é um corpo e tem um corpo, ou uma 

negação da modificação dessa imagem. 

O problema é quando a falta de beleza ou a busca pela beleza não é 

possível, e isso começa a afetar o bem estar de uma forma geral, a autoestima pode 

declinar, a saúde também pode responder a essa insatisfação, e a imagem de velho 

acaba por trazer consequências negativas para o sujeito. 

Nas entrevistas todas as pacientes não se compararam à pessoas da mesma 

idade que elas, e referiam a busca por procedimentos de beleza, como uma forma 

de ficar com a aparência mais rejuvenescida, de modo que se esses procedimentos 

não fossem realizados, elas se sentiriam menos realizadas com a imagem. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 A pesquisa qualitativa 

 

Levando em consideração a profundidade do tema estudado optou-se pela 

abordagem qualitativa por entender que tais informações não podem ser dadas em 

respostas generalizadas, e por perceber que alguns detalhes serão de suma 

importância para a reflexão desse trabalho; o homem além de ser vivo é humano, o 

que lhe torna único e incomparável. 

A pesquisa qualitativa estuda o universo dos significados, motivos, 

aspirações, das crenças, valores e atitudes, e esses fenômenos são entendidos 

como partes da realidade social, sendo que o ser humano não se distingue apenas 

pelas ações, mas também por pensamentos e interpretações da realidade vivida, e 

partilhada. (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007) 

O processo do trabalho foi realizado em três etapas: a primeira fase, a 

exploratória, que consistiu na produção do projeto de pesquisa e os meios para 

iniciar a pesquisa de campo. (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2007). Nessa fase 

ocorreu a leitura de trabalhos relacionados ao tema, além da reflexão escrita do 

referencial teórico, e delimitação do problema de pesquisa. 

A segunda parte da pesquisa foi o trabalho de campo, em que se levou para a 

prática a construção teórica elaborada na primeira parte. (MINAYO; DESLANDES; 

GOMES, 2007). Nessa fase foi realizada uma entrevista com cinco mulheres 

envelhecentes sobre o tema do trabalho. 

 E a terceira parte referiu-se ao plano de análise e interpretação dos dados; 

tratou-se dos procedimentos para valorizar, compreender, analisar os dados 

empíricos e articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto.  
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2.2 A Entrevista  

 

A entrevista é uma técnica de coleta de dados pedida diretamente aos 

sujeitos entrevistados. 

 Nessa técnica o pesquisador busca saber o que os sujeitos pensam, 

representam, fazem ou argumentam.  

Para este trabalho o tipo de entrevista utilizada foi a estruturada. (SEVERINO, 

2007). Entrevista estruturada é aquela em que as questões são preestabelecidas, 

próxima do questionário, pois possui questões diretas, e obtém respostas passíveis 

de categorização, de forma a ser muito útil nos levantamentos sociais. (SEVERINO, 

2007). 

A entrevista foi realizada na clínica “Denise Steiner”, que tem atendimentos na 

área de ginecologia, endocrinologia, cirurgia plástica, dermatologia, fisioterapia e 

estética, sendo que a grande procura dos clientes da clínica é por procedimentos de 

estética.  

Como critério de seleção dos sujeitos, optou-se por mulheres, com mais de 50 

(cinquenta) anos, que buscam a clínica para procedimentos estéticos e que aceitem 

participar da pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Antes de iniciar a entrevista foi explicado às mulheres selecionadas sobre a 

pesquisa e solicitou-se a assinatura do termo de consentimento. Em seguida a 

identificação foi feita, preenchendo os dados: nome, idade, estado civil e 

escolaridade. Embora o nome tenha sido solicitado, foi assegurado as entrevistadas 

que este não seria declarado: o nome foi pedido apenas para conveniência da 

pesquisadora no caso de necessidade de voltar à entrevistada.  

Após o preenchimento dos dados de identificação, deu-se início às perguntas: 

1) Para você qual é o padrão de beleza ideal? 

2) O que você faria e o que nunca faria pela beleza? 

3) Você se sente realizada com sua imagem? Por quê? 

4) Na sua opinião, quais pessoas são exemplos de beleza? 

5) O que mais te preocupa no envelhecimento? 

6) O que acha da velhice? 
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7) Quando se compara com pessoas da mesma idade que você, costuma 

se sentir “mais jovem” ou “mais velho” que estas pessoas? 

8) Quais são os seus cuidados com a beleza? 

9) Acredita que bem estar e saúde estão ligados ao sentir-se bonita? 

10) Um repórter um dia ao entrevistar uma celebridade, perguntou a sua 

idade e ela respondeu 70 anos, o repórter disse: “parece muito menos” a 

celebridade então acrescentou: “que imagem deveria ter uma pessoa de 70 anos?” 

- comente 

- que imagem você espera de alguém com a sua idade? 

As perguntas foram gravadas e transcritas. 

 

2.3 Os Sujeitos da Pesquisa  

 

A seleção das entrevistadas atendeu o seguinte critério: as mulheres 

precisariam ter feito mais de três procedimentos estéticos no último ano, o que 

caracteriza uma preocupação com a imagem, e ter mais de cinquenta anos.  

Ao conversar com essas mulheres sobre a pesquisa, elas se reconheceram 

como mulheres vaidosas, e que gostam de se cuidar; as participantes relataram que 

falar sobre beleza é sempre muito prazeroso, elas também precisariam estar em 

atendimento com a pesquisadora para possibilitar a entrevista. 

Em comum todas são casadas, têm curso superior, sendo que 4 (quatro) 

delas tem um ou mais filhos, uma delas não  tem filhos, as idades são 52, 53, 56, 58 

e 62 anos, todas residem na cidade de São Paulo, concordaram em responder a 

entrevista e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.  

O termo envelhecente, que em geral é usado para designar pessoas entre 45 

e 60 anos, foi tomado neste trabalho, pois apenas uma mulher tem idade superior à 

sessenta, as demais têm idade entre 52 e 58.  

Segundo Berlinck (2000), a envelhecência pode ser comparada com a 

adolescência, pois são fases da vida em que ocorrem mudanças físicas e psíquicas.  

Nota-se que as mudanças acontecem durante toda a vida, de tal forma que o 

sentir e o pensar na velhice podem acontecer em momentos diferentes, e isso está 
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relacionado à fatores culturais e ambientais. Pensá-la como um desencontro pode 

ser frutífero: o desencontro entre o inconsciente atemporal e o corpo, âmbito da 

temporalidade (LEAL, 2005).  

As cinco entrevistadas serão aqui denominadas de: E1, E2, E3, E4, E5, como 

forma de preservar suas identidades. 

 

2.4 Plano de Análise e Interpretação dos Dados 

 
A terceira parte é a análise do material, trata-se dos procedimentos para 

valorizar, compreender, analisar os dados empíricos e articulá-los com a teoria que 

fundamentou o projeto. Esse momento é dividido em: 

 

1 – Leitura da entrevista para que possa ser tomado um sentido nesses 

relatos. 

2 – Leitura do texto a fim de encontrar unidades de significado no discurso 

das participantes. 

3 – Interpretação, ordenação dos dados, classificação dos dados, e análise 

propriamente dita. (MINAYO; GOMES, 2007). 

4 --  Problematização e discussão, busca da essência ou estrutura. 

 

A essência ou estrutura é o meio pelo qual o pesquisador traz a tona o que as 

experiências relatadas apresentam de essencial, permite entender o sentido do todo 

ao interpretar o descrito e isso configura o tipo de compreensão que será proposta. 
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3 DISCUSSÃO 
 
3.1 O padrão de beleza 

 
Segundo Concone (2003), a cultura é uma dimensão da vida humana, e é 

responsável por conceber a família, seu lugar no grupo social, as partes materiais, 

assim como a cultura não material, os símbolos, as ideias, os valores, os modos de 

pensar e sentir.  

A relativização nos padrões de beleza dentre as diferentes culturas, 

demonstra que culturalmente podemos “aprender” o que é belo ou não, e nos 

acostumarmos com esses preceitos.  

Significa que somos “modulados” pelo meio, que construímos nossos gostos, 

nossa personalidade de acordo com tudo que vivemos, porém presenciamos essa 

relativização, dentro de uma mesma cultura, e entre pessoas que vivem em 

ambientes muito próximos, e que valorizam a beleza da mesma forma.  

Na verdade aqui já parece a representação desse padrão, o significado que 

cada um dá para determinada imagem. O que denota que o corpo produz 

continuamente um sentido dentro de um espaço social, o que lhe dá uma dimensão 

social e cultural. 

Nos depoimentos todas as entrevistadas negaram a valorização de um 

padrão único de beleza, embora E2 e E4 tenham relatado a magreza como atributo 

de beleza, ambas observaram que tal padrão é dado pelas pessoas de um modo 

geral, e não por elas. 

E1 relatou a “harmonia”, E2 o “equilíbrio”; a beleza foi valorizada em todos os 

discursos, porém sem uma categorização. Em geral a valorização é dada à 

características com as quais o sujeito se identifica, no relato de E5 podemos 

observar essa característica: 

 

 “Não gosto dos padrões, eu mesma não to assim dentro dos padrões, mas me acho 

bonita, eu me gosto e acho que ainda agrado....”  

E5 

 

De maneira implícita em seu discurso, ao dizer “ainda”, a entrevistada 

demonstra que para ela o envelhecimento significa perda de atrativos. Observa-se 
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nesse relato que um fator para ela não concordar com os padrões de beleza é por 

acreditar que não se encaixa neles. Em geral gostamos daquilo que nos 

identificamos, e a entrevistada 5 não se identifica com os padrões de beleza, e 

portanto não concorda com eles.  

Além disso, o relato “ainda agrado quem me olha” demonstra a necessidade 

da aprovação do outro, do olhar do outro, do gostar de ser vista, admirada.  

Tal característica é presenciada em vários momentos da vida, quando a 

imagem corresponde a um modelo socialmente mais aceito, mas certamente têm um 

“peso” maior, quando não se está mais dentro do modelo que a sociedade valoriza.  

O olhar do outro é muito importante para a construção de uma relação 

satisfatória com a imagem, e possibilita uma reflexão dos significados atribuídos a 

essa imagem. 

Segundo Zizeck (1991 apud NOVAES 2006) ao criarmos imagens sobre o eu 

e sobre o outro, criamos a fantasia de que o outro deve ser temido por ser diferente, 

discursos e imagens são construtores de tramas ideológicas que criam rejeição ao 

outro, ao que é diferente, logo se percebe a necessidade de estar dentro do senso 

comum, de imagens comuns de aceitação seja pela beleza, seja pela juventude. 

Ainda sobre E5, questionei sobre o porquê de não se enquadrar aos padrões 

e a resposta foi: 

 

“‘Eles’ só acham bonito as mocinhas”  

E5 

 

Sobre esse aspecto podemos identificar um motivo da negação da velhice, 

que seria a não aprovação dessa imagem pela sociedade, ou melhor, a exclusão de 

tal imagem do que é considerado belo.  

Todas as entrevistadas comentaram que julgam sua aparência menos 

envelhecida do que das pessoas com sua idade, de fato as entrevistadas tem 

cuidados com a beleza que ajudam a valorizar a imagem, e tão pouco deviam se 

reconhecer como tais, porque tem entre 52 e 62 anos, porem esse fato vai ao 

encontro da literatura em geral. 
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Concone (2007), em seu artigo “Medo de envelhecer ou de parecer?”, 

exemplifica com relatos a dificuldade em aceitar a velhice, e que em geral pensamos 

na categoria “velho”, sempre como o outro.  

Podemos discutir ainda sobre a subjetividade na construção do velho, não 

seria a negação da velhice, por não pensarmos no modelo social amplo e geral de 

velho?  

Por pensarmos na velhice sempre de uma única forma, esquecendo de toda 

individualidade e subjetividade?  

No geral a categoria não é vista como bonita, produtiva e saudável, portanto 

quem se enquadra cronologicamente nela e não tem tais características, deve 

querer negar a velhice, por não se sentir de tal forma. 

Foram interessantes os relatos sobre padronização da beleza, pois não houve 

repostas simplificadas sobre determinados atributos físicos, de forma à excluir outras 

formas de belezas existentes, e mesmo que a resposta se limitasse à descrever o 

tipo ideal, cada participante dentro de sua individualidade iria representá-lo, de 

formas a levantar questionamentos.  

Para Tótora (2008) adiar o envelhecimento e seus efeitos físicos e não deixar 

o envelhecimento ter um curso natural, assim como a intervenção por meio dos 

profissionais da saúde para tal finalidade, é ver a velhice de forma isolada do sujeito, 

desvinculando-o de sua produção histórica e cultural, e ainda para a autora a 

estética não pode se limitar a poucas características, de modo que podemos pensar 

na estética do ser em sua totalidade, a estética da existência, desvinculando-a 

assim, de modelos estabelecidos. 

 

3.2 Busca pela Beleza 

 

As entrevistadas são mulheres vaidosas e naturalmente preocupadas com a 

beleza, na pergunta número dois o objetivo era saber se elas fariam qualquer coisa 

pela imagem. Chamou a atenção o relato de E4 e E5. 

 

“...Pra ir segurando a idade...” 

E4 
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“...O tempo não perdoa” 

E5 

 

Embora as entrevistadas sejam mulheres que sempre foram vaidosas, com os 

relatos de E4 e E5, fica claro a escolha por tratamentos estéticos para não 

envelhecer, ou melhor, para não parecer, pois é sabido que o tempo não pára, e 

logo não perdoa, como conclui E5; e creio que a intenção de E4 é segurar os efeitos 

físicos do avanço da idade. 

 Porém os tratamentos melhoram a aparência, de um sujeito que vai ter a 

mesma idade, independente de sua realização, logo se entende que o medo de 

parecer é o que preocupa; entramos novamente na questão do olhar do outro, ora, 

se não queremos parecer a idade que já sabemos que temos é para receber um 

julgamento positivo em relação ao que o outro enxerga e conclui à nosso respeito. 

Nenhuma das entrevistadas disse fazer coisas em favor da beleza sem 

objeção alguma, todas disseram que fariam assim como fazem diversos 

procedimentos, porém com critério.  

E4 disse que não gosta do aspecto “engessado” que o excesso de 

procedimentos pode provocar.  

O cuidar de si é importante, temos responsabilidades sobre o corpo que é 

abrigo do ser, porém é importante também uma personalidade bem construída, para 

saber os limites da vaidade, e para não ceder à padronizações inatingíveis. 

A fabricação da beleza transforma o corpo em um objeto de trabalho 

extenuante, ao qual é preciso submeter-se, a relação da aparência com a rede de 

expectativas comuns acerca da beleza, passa a ser problematizada, na medida em 

que se constroem, cada vez mais, formas de sociabilidade normatizadas por ideais 

de aperfeiçoamento do belo. (NOVAES, 2006) 

 

3.3 A Realização com a Imagem 

 
Muitas vezes a procura por um tratamento estético, é para tentar modificar 

alguma coisa na imagem que está incomodando, e assim melhorar a autoestima e o 

bem estar; esses relatos foram importantes, para ver a percepção de si que as 

entrevistadas têm. 
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E1 embora tenha iniciado sua resposta com “eu me amo” queixou-se do 

“papinho” região abaixo do queixo, e do “bigode chinês” região naso-labial e 

comentou que acredita que “logo vai ter que mexer”, referindo-se à cirurgia plástica. 

E2 foi categórica ao dizer “às vezes sim, às vezes não” e comentou sobre a 

importância do companheiro, uma vez que as “mudanças que acontecem com a 

mulher nem sempre são evitáveis”. Podemos perceber que para E2 a falta de 

domínio sobre as mudanças ocorridas no corpo da mulher é um fato negativo.  

E3 comentou 

 

 “ ...essa bochechinha me deixa com cara de velha...” 

E3 

 

E4 comentou 

 

 “...tenho noção que não sou mais uma mocinha, então eu não fico vendo 

detalhes sabe? Se não eu passo o dia inteiro pensando nisso, tem um pezinho de 

galinha...” 

E4 

 

E5 queixou se sobre as ruguinhas dos olhos.  

Nesta pergunta todas as pacientes disseram estar realizadas com a imagem, 

porém todas se queixaram de alguma coisa em relação à aparência, e em todos os 

relatos, a queixa era advinda de algum aspecto relacionado ao envelhecimento.  

De acordo com Lopes, Lopes e Arantes (2007), o conceito contemporâneo de 

beleza, não escapa de uma rede imaterial que penetra no imaginário coletivo, e o 

envelhecimento acontecerá independente de ser belo ou não.  

Nas entrevistas, mesmo todas as pacientes gostando de suas imagens e se 

achando belas, elas se incomodam com os sinais do envelhecimento.  

Com a consciência de uma nova estética, isto é a beleza própria desse 

processo natural, pode-se desmistificar alguns parâmetros.  
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Segundo Mercadante (1997) os mitos são narrações inverídicas, em relação 

ao envelhecimento, geralmente o associam à doença e a uma regressão à infância, 

além disso, uma visão estereotipada sobre o envelhecimento leva a uma série de 

outros mitos.  

De certa forma ao se desmistificar a velhice, permite-se uma representação 

mais ampla da imagem no envelhecimento. 

Não ter os rostos e os corpos modificados pelo processo de envelhecimento é 

algo impossível, portanto, é importante entender o significado de um procedimento 

estético para aquele sujeito que o realiza, entender a dimensão da queixa, e o que 

aquilo representa em sua vida, se não o que ocorre é uma frustração em relação aos 

resultados do tratamento, ou ainda uma continuidade desnecessária e eterna, na 

busca de algo que não vai ser alcançado através dos procedimentos. 

Não se trata aqui de discutir a eficiência do tratamento, que em geral 

apresenta excelentes resultados, mas sim de entender a representação que cada 

um dá para o seu “problema”. Os significados podem estar internalizados, e, de 

acordo com Concone (2003), são influenciados por fatores culturais, conforme nossa 

identidade e entram no jogo da individualidade. Faz-se necessário uma reflexão 

sobre os reais objetivos do sujeito, e uma discussão junto ao profissional sobre o 

assunto. 

Em relação aos exemplos de beleza as mulheres citadas foram: Beth 

Lagardere, Beth Szafir, Maitê Proença, Luiza Brunet, Helô Pinheiro, Lilia Cabral e 

Vera Fisher.  Interessante, pois todas as mulheres citadas como exemplos são 

mulheres “maduras”, a elegância foi citada como atributo de beleza. 

 No relato de E4 ela comentou achar a atriz Lilia Cabral bonita por admirá-la, 

normalmente quando há sentimentos bons em relação ao sujeito, associamos a uma 

imagem bonita. De fato quando olhamos para o sujeito como um todo,  a imagem 

fica sendo apenas mais um item, e não mais a totalidade; “a estética do ser”.  

Como estamos inseridos em uma cultura, a concepção do que é belo para 

nós é formada culturalmente por todas as vivências, mas percebe-se atualmente, 

que a valorização do modelo de juventude, mostrada pela mídia e pela sociedade de 

um modo geral, traz representações sociais da beleza mais restrita. 
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Para Featherstone (1994) a realização com a imagem é vinculada à 

identidade do sujeito, e a construção desta por sua vez, leva em consideração o 

papel das imagens sobre as percepções do corpo, e os modelos de construções das 

imagens do corpo. 

 

3.4 Velhice Envelhecimento e Bem estar 

 

As formas pelas quais a vida é periodizada, as categorias de idade presentes 

em uma sociedade, e o caráter dos grupos etários nela constituídos, são importantes 

para pensarmos na produção e reprodução da vida social. (DEBERT, 1994) 

Nas sociedades ocidentais contemporâneas a velhice e seus processos 

biológicos universais se apresentam como problema social.  (DEBERT,1994) 

Os relatos das entrevistadas sobre a velhice, vão ao encontro da literatura em 

relação ao problema social, pois de fato, elas classificaram a velhice como uma fase 

ruim que traz muitas incapacidades e limitações, e mesmo E2 e E4 que falam da 

velhice com mais naturalidade e sem aversão, citam os seus pontos negativos. 

A palavra limitação muito citada em relação à velhice tem um sentido bem 

amplo, mas a velhice limita a que exatamente?  

A ser belo?  

A ser saudável?  

A ser feliz?  

De fato existem doenças específicas do envelhecimento, mas existem uma 

infinidade de doenças que não se relacionam à idade avançada, e que podem trazer 

limitações de diversas ordens. 

E1  disse: 

 

“... se fosse só beleza, se não te limitar em nada, maravilha! Mas a gente 

sabe que tem limitação e não adianta porque vai passar, eu to chegando e é fase da 

vida...” E1 
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Nesse relato a entrevistada associa a velhice à perda da beleza, além da 

limitação, e mesmo a idade de E1 sendo 62 anos, o que lhe permite ser 

“enquadrada” na faixa etária de “idosa”, ela refere “estar chegando”, acredito que 

isso se deva à visão que ela própria tem da velhice. Afinal se velho é feio, limitado 

ou doente, e eu não sou assim, então eu não sou velho, certo?  

Além disso essa entrevistada julga estar melhor do que as pessoas da sua 

idade: 

 

“Nossa eu me sinto bem mais jovem. ah eu to bem melhor que as pessoas 

com a mesma idade que eu, eu vejo né, não tem como, a gente repara...” 

E1 

 

Podemos perceber que não é fácil reelaborar as representações e definir 

novas práticas, aceitar o envelhecimento em si, seria em partes permitir representá-

lo, falo isso porque o sujeito pode até admitir que está velho, sem acreditar que 

representa a categoria. 

Para Concone (2005) pode-se criar classe etárias e defini-las, mas não se 

pode dizer que tais classes sejam homogêneas para além da etária, essa variação é 

de ordem cultural e física. Dessa forma podemos afirmar que a definição de uma 

classe etária é superficial e limitada cronologicamente. 

No questionamento em relação a imagem que E1 espera de uma pessoa com 

a mesma idade que ela a resposta foi: 

 

“Já vai tá com a cintura mais roliça, a pele muda, mas com a minha idade eu 

nem me comparo com as pessoas porque cada um é de um jeito né”. 

E1 

 

Ela cita características que ela espera de uma pessoa de 62 anos, ou seja, a 

representação visual dos 62, porém ela própria não acredita que represente. Ao 

dizer “cada um é de um jeito”, podemos entender também, que ela pensou na 
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singularidade de cada pessoa, assim como conclui Mercadante (1997), de que há 

formas distintas de envelhecer e de ser um sujeito idoso. 

E2 mesmo ao relatar que tem “medo” das limitações e de não poder fazer as 

coisas que gosta, não falou da velhice como algo tão ruim. 

 

 “É tem que acontecer né, tem os pontos negativos, mas você já aprendeu 

muitas coisas, já tem uma vivência, não comete mais os mesmos erros do passado, 

daí você evita entrar em situações desgastantes...” 

E2 

 

 E2 relata fatos positivos do envelhecimento, a vivência que este sujeito já 

teve, o que o diferencia nesse sentido, e o coloca em uma posição melhor que a do 

jovem. 

E4 também acredita que a velhice pode ser um momento mais tranquilo da 

vida. 

 

 ...meu marido e eu já falamos sobre nossa aposentadoria temos 
vontade de morar na praia, eu morro de vontade de morar na praia, é 
isso eu acho que algumas coisas vão mudando, mas podem 
melhorar de acordo com aquilo que você planeja, as vezes as 
pessoas não tem um planejamento financeiro, daí nossa quando 
aposenta não tem mais dinheiro... 

[...] 

 ... É lógico que se não cuidar da saúde vai ter uma velhice cheia de 
dor, fica corcunda, mas eu cuido da saúde acho que na minha 
velhice eu vou estar bem, vou curtir a vida, tomara né. 

E4 

 

Para E4 a vida segue um percurso natural e coisas ruins podem acontecer em 

qualquer fase da vida, ela refere “cuidar da saúde” como uma forma de ter uma boa 

velhice, porém há fatores que não dependem de hábitos, a dor por exemplo pode 

ser secundária à infinitos fatores que não excluem uma pessoa “saudável” de senti-

la. 



50 
 

Sobre esse aspecto entende-se à medicalização da velhice, Tótora (2008) 

questiona o poder de intervenção e controle sobre o corpo dos velhos, saúde a 

qualquer custo, significa eliminar os riscos de envelhecer ou de morrer? 

Em relação à comparação da aparência com as pessoas da mesma idade os 

relatos foram  

 

É já não é uma pessoa magrinha né, mas depende se for mais 
cuidada é isso que eu falo, que vai ser diferente, mas já tem ruguinha 
né no rosto eu acho que ainda não to tão enrugada mas já dá pra ver 
as rugas, o rosto muda um pouco o contorno, mas daí se ela se 
cuida... 

E2 

 

...Quando eu era mais nova eu pensava que as pessoas com 58 já 
eram velhas mas hoje eu não penso assim, eu faço tudo que eu fazia 
com vinte anos, e algumas coisas até melhor, lógico que a imagem 
transparece que tem uma certa idade, eu acho que as pessoas com 
58 já são mais abatidas, já da pra ver um rosto diferente de quando 
era mais jovem, mais eu não me vejo assim porque  uso maquiagem, 
ah! Mesmo sem maquiagem eu me acho diferente das pessoas que 
eu conheço  com 58 anos... 

E3 

 

Poxa é engraçado que quando eu penso em alguém com a minha 
idade eu penso em uma pessoa diferente de mim, geralmente a 
pessoa já tá mais velha, bom cabelo branco já tem nessa idade, eu 
pinto meu cabelo, mas não é pra esconder a idade - eu sempre 
gostei de tintura, eu pinto desde novinha... 

 E4 

 

Isso varia muito, fisicamente já parece um pouco a idade, mas eu 
espero ver ainda uma pessoa com boa aparência, epa com 52 anos 
não é pra tá bem ainda? é que  tem muita gente acabada por aí né, 
essas pessoas que levam uma vida mais sofrida. 

E5 

 

É interessante que nos relatos, a imagem esperada da pessoa com a mesma 

idade da entrevistada, é sempre diferente da imagem que ela enxerga em si, e vai 

ao encontro também da questão numero 7, em que todas as entrevistadas 

comentaram que se julgam “mais jovens”, aparentemente do que as pessoas da 

mesma idade.  
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Entramos na questão do representar: o que significa parecer ter 60 anos? 

 Significa parecer estar velho?  

Ou mesmo o que significa parecer ter 55 anos?  

É estar próximo da velhice?  

Suspeita-se que o medo aqui é o de parecer, o de representar socialmente 

aquilo que não gostamos, e que não nos agrada, afinal a sociedade “exalta” o 

modelo de juventude, além disso, a representação é a espécie de “propaganda” do 

sujeito, e de tudo que ele é, é a impressão, é o visual. 

Sobre o repórter comentar que a celebridade parecia bem menos, as 

entrevistadas, em geral, disseram concordar que uma pessoa pode ter uma idade e 

aparentar outra, e que geralmente os cuidados de um modo geral, é que determinam 

a aparência, E3 comentou: 

 

Afe o repórter tava elogiando ela, e ela fala isso? Sei lá vai ver que 
ela queria parecer ter setenta né, cada louco sua mania, ou é porque 
ela achou que o repórter pensou, nossa as mulheres de setenta já 
são velhas e vai ver que ela não aceita isso, né, tem gente que quer 
ser jovem para o resto da vida” 

 

E3 se referiu à resposta da celebridade ao repórter, que foi: que imagem  

deveria ter uma pessoa de setenta anos? Não acredito que ao questionar sobre que 

imagem deve ter uma pessoa de setenta anos, a celebridade estava criticando o fato 

do repórter dizer que ela parecia menos, mas sim questionando sobre uma 

concepção, um conceito formado sobre o representar de tal idade, existe afinal uma 

representação para pessoas de setenta anos, como deve ser?  

A entrevistada 1 comentou sobre esse fato concordando com o 

questionamento da celebridade, e disse ainda que poderíamos ser bonita mesmo 

parecendo a idade que temos, e não precisar parecer ter quarenta quando se tem 

sessenta para ser bonita. 

 Em geral entende-se como elogio ao dizer que a pessoa parece ter menos 

idade, mas isso não seria uma forma ilusória de elogio? Afinal o que parece nesse 

caso não é, portanto não representa de fato a realidade, ao dizer que uma pessoa 

“parece” ser boa ou parece ser “inteligente” estamos dizendo que isso é o que ela 
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representa para nós, mas de fato ela pode ser boa ou inteligente, e ter passado essa 

impressão que no caso será real.  

Parecer ter menos idade não muda a idade real, o que entra em questão aqui 

é a representação, porem representar ter 70 anos não devia ser uma coisa ruim, 

claro que se formos seguir o modelo atual seria, mas imagino que o representar do 

70 pode ser interessante, será que conseguimos desconstruir a impressão que 

parecer ter setenta é ruim? Ou que é uma critica?  

Setenta é ruim porque a velhice traz estigmas e são eles que devemos 

desconstruir.  

Não existem padrões únicos de envelhecimento, representar setenta pode 

demonstra sim ter vivido bastante, afinal a longevidade não é o que todos 

buscamos?  

Ter mudanças físicas não significa estar doente, e mesmo que o corpo esteja 

mais fragilizado, é possível que tenha ocorrido uma adaptação do sujeito, conforme 

as mudanças foram acontecendo, de tal maneira que elas se tornem naturais. É bom 

ser bonita em qualquer idade, e a beleza muda com o envelhecimento assim como 

mudou durante a infância, adolescência, e a juventude. 

E na velhice ela deixa de existir?  

Ou ela também se adapta, e reflete mais uma fase da vida?  

Na pergunta de número 9 todas as entrevistadas relacionaram a beleza, bem 

estar e saúde.  

O cuidar de si é saudável e benéfico, gostar de ter boa aparência e se sentir 

bem em estar bonita é natural, logo é natural a sensação de bem estar quando nos 

sentimos bonitas. Segundo Concone (2005), beleza saúde e juventude aparecem 

como uma tríade quase inseparável nas representações sociais.  

Porém o que é preocupante é associar saúde a um modelo de beleza, ou dar 

tal importância à  esse modelo que se não tiver com a imagem esperada, acabe de 

fato adoecendo. 

 E2 disse ter tido herpes uma vez, devido ao estresse gerado por um corte de 

cabelo que ela não aprovou, isso caracteriza as implicações que a representação de 

uma imagem pode trazer à vida do sujeito, e nos faz refletir sobre a necessidade de 

modelos alternativos de beleza.  
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De fato como algumas entrevistadas comentaram cuidados em relação à 

estética também podem melhorar a saúde (como fazer exercício, usar filtro solar, ir 

ao médico), só não é saudável relacionar saúde à perfeição, ou a não “sentir” nada 

fisicamente, pois o equilíbrio e a capacidade de adaptação do corpo às mudanças 

são mais importante do que as mudanças propriamente ditas. 

Os cuidados em relação à beleza das participantes foram os seguintes: 

 

Nada muito assim, meus cuidados são ir na dermatologista de seis 
em seis meses e ver se tem algum procedimento novo que a gente 
possa fazer, sem deixar o meu botox, ah o que der pra gente arrumar 
eu vou arrumando, ir no cabeleireiro, e eu também faço ginástica né, 
pra manter o corpo, pra manter o pique pra manter a saúde, e 
também a  alimentação é bárbaro é tudo, eu também não abuso, eu 
não fumo, não bebo, durmo cedo, esse já é meu estilo de vida, pra 
mim, não é nenhum sacrifício fazer isso, e junto com minha 
alimentação né, que é bem balanceada eu como bastante carne 
branca, carne vermelha só uma vez por semana, eu como muita 
fruta, legume, proteína, e que mais? Ah tem os cosméticos né eu uso 
os creminhos do rosto, hidratante para o corpo, essas coisas. 

E1 

 

Alongamento, musculação, e eu uso os cremes da pele né, porque a 
pele precisa de hidratação se não fica feia mesmo, acaba perdendo o 
viço, eu faço botox também, preenchimento uma vez por ano, e eu 
uso o filtro solar, mas assim na praia mesmo eu gosto de sair andar 
com a minha filha e eu suo muito, mas eu não vou deixar de fazer o 
que eu gosto por causa do sol, eu sei que o filtro acaba saindo, mas 
eu vou mesmo assim, daí quando eu lembro eu passo de novo, eu 
nunca deixo de fazer uma coisa que eu gosto, áí porque isso ou 
aquilo faz mal, entendeu daí eu acho que a gente acaba virando 
escravo, agora mesmo eu to sem fazer caminhada por causa desse 
problema na lombar, então são fases que as vezes a gente passa na 
vida que faz dar uma mudada nos cuidados né que a gente deveria 
ter. 

E2 

 

Agora eu to fazendo exercício, mas eu não gosto não! Isso também é 
cuidado com a beleza? Então isso porque o médico falou que eu 
poderia ter osteoporose se eu não fizesse exercício, mas eu uso 
esses cremes para o rosto , esses ácidos,  eu gosto de cuidar do 
cabelo, eu também faço limpeza de pele, huun a o accent agora, mas 
isso eu acho que vou ter que fazer muito ainda, mas não sou de ficar 
em função disso não, o que eu acho indispensável mesmo é o filtro 
solar né,  e eu vou na manicure uma vez por semana, o pé eu faço, 
assim ele aguenta uns 20 dias bonitinho, depois já tem que fazer, 
mas nada de muito sacrifício não. 
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E3  

 

 Eu faço as coisas que eu gosto, coisas assim sem forçar, nunca 
mexi no meu rosto com plástica, eu tomo cuidado com a pele e faço 
alguns tratamentos, esses “lasers”, eu sou a favor de botox, mas 
acho que o segredo mesmo é sair, dar risada viver a vida assim 
plenamente, a gente nunca sabe até quando vai estar aqui né, e 
lógico quando tem uma festa ou alguma coisa mais assim daí eu dou 
aquela caprichada na maquiagem, eu gosto de me cuidar, me 
arrumar, qual mulher que não gosta? mas prefiro uma produção mais 
básica que não mascare muito. 

E4 

 

Meus cuidados, há os Cremes não podem faltar e de vez em quando 
peeling, botox uma vez por ano, agora to fazendo o pilates também 
pra manter o corpo, não sou “maníaca” não sou de fazer muita coisa. 

E5 

 

As entrevistadas descreveram o que fazem pela beleza, o uso do botox e de 

cremes foi citado por todas, também foi comum nos relatos o prazer em relação aos 

cuidados e a “tranquilidade” para realizá-los; elas não acham que fazem nada 

excessivo, nem sacrificante apenas o que julgam que vão deixá-las mais jovens e 

bonitas.  

O cuidar de si é identificado aqui como um carinho consigo mesma, uma 

forma de agradecimento ao corpo; isso se reflete para elas em uma boa autoestima 

e contribui para a confiança e para a representação de suas imagens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O corpo, assim como o envelhecimento pela sua dualidade física e cultural 

torna-se um objeto de estudo complexo e que exige pesquisas de diversas áreas do 

saber, pois apenas a existência dessas áreas sem a junção dos conhecimentos, faz 

dele algo segmentado e não dá conta de sua complexidade.  

A concepção do que é belo varia culturalmente e subjetivamente, porém 

observamos em sociedades ocidentais uma tendência a valorização da beleza na 

juventude, de fato nessa sociedade, o envelhecimento pode ser visto como um 

“apagar da luzes”, uma fase onde o sujeito não é valorizado e com muitos atributos 

negativos, entendemos que viver em sociedade é mostrar-se o tempo todo e ao 

mesmo tempo ser visto, é produzir o social e ao mesmo tempo ser produzido por ele, 

então não seria interessante uma democratização da beleza? Uma vez que mesmo 

para as mais belas o tempo vai passar. 

A busca por tratamentos estéticos pode significar a busca do modelo de 

juventude socialmente valorizado, por isso é necessário pensar nos seus 

significados, pois por mais que o tratamento realizado produza mais colágeno, ainda 

assim ele continua se degradando com o passar do tempo, logo não há ainda na 

ciência formas de conter os efeitos do tempo sobre a imagem. 

Julgo fundamental que os profissionais da saúde que trabalham com 

procedimentos embelezadores, olhem o sujeito como um todo, seus reais objetivos 

em relação ao tratamento, sua concepção e o significado desses tratamentos em 

sua vida.  

Cabe ao profissional avaliar se é de sua alçada o que o paciente busca, pois 

muitas vezes o paciente faz o tratamento para melhorar a imagem apenas por achar 

que assim muitos de seus problemas ou algum problema em especial será resolvido, 

pela concepção que ele criou da imagem com o problema, ao pensar sobre um 

tratamento que visa, por exemplo, minimizar os efeitos do tempo, o profissional deve 

olhar o paciente sob à ótica da gerontologia ou seja de forma humana e completa. 

As principais queixas em relação à imagem foram de aspectos ligados ao 

envelhecimento, e nas entrevistas ficou claro que a imagem tem um importante 

papel na vida das mulheres, que a beleza para elas é tomada como um atributo 
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essencial, e como um valor social, e logo que o fato de perder essa beleza 

fortemente vinculada à juventude traria implicações sociais em suas vidas. 

O fato de acharem parecer mais novas do que as pessoas da mesma idade e 

de esperar características nas pessoas da sua idade que julgam não ter, é uma 

forma de negar o envelhecimento, e certamente essa negação ocorre pelo estigma 

de velhice relacionado à feiúra e a doença, e o medo de parecer o que não se 

aprova e o que não é socialmente valorizado. 

Dessa forma o olhar do outro se mostrou fundamental para uma relação 

satisfatória com a imagem, a aceitação do outro implica em conseguir representar 

aquilo que deseja. 

 Não se deve esquecer que o sujeito não é apenas o seu corpo embora este o 

simbolize o apresente ao meio, a representação que se espera de determinada 

idade sem avaliar a identidade e a subjetividade do sujeito também leva a uma 

espécie de negação da idade cronológica, pois se é esperado determinadas 

características da idade e o sujeito não as apresenta certamente não haverá 

identificação, de modo que as definições etárias não representam os verdadeiros 

valores sociais. 

Como a longevidade é um fato, que tende a continuar existindo, certamente, 

iremos observar mudanças nos padrões estéticos, e acredito que ao olhar a 

longevidade como uma conquista, e olhar as conquistas e as relações sociais 

vividas para alcançá-la, a beleza será observada aos sessenta, setenta ou cem 

anos. Enquanto não construirmos modelos alternativos de beleza e envelhecimento, 

continuaremos a reproduzir modelos estigmatizadores. 

E para concluir concordo com Featherstone, que as estruturas visíveis do 

corpo humano podem mudar nossa percepção do valor humano, e os modos pelos 

quais as atribuições do “eu”, da identidade, da personalidade, da individualidade, e 

do valor social referem-se à aparência do corpo, constituem uma área de pesquisa 

que está só começando. 
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ANEXO I 
 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

 
E1 - 62 anos 
 
1 - Para mim não existe um padrão é assim quando você olha para a pessoa e acha 

ela bonita, acha que ela está bonita, está bem, ver que ela tem harmonia, é o 

conjunto né. 

 

2 – Bem o que eu nunca faria é tratamentos que tem que passar muita dor, e o que 

eu faria Ah! Tudo né, eu faço aquilo que tá ao meu alcance que eu posso melhorar, 

eu vou fazendo entendeu? Desde que não me prejudique que não seja invasivo 

realmente eu faço, aqueles peeling de fenol, co2, ficar com a pele em crosta, ah não! 

Isso eu não faria! Mas o resto eu faço o que eu achar que vai me melhorar, me 

deixar melhor, aí sim eu faço. 

 

3 – Eu me amo (risos) eu olho no espelho e acho que eu estou bem para a minha 

idade, e eu vou procurando arrumar aqui, arrumar ali, com as ferramentas que eu 

tenho ao meu alcance, com as ferramentas que a ciência me dá, assim tem esse 

papinho aqui e essas coisinhas aqui ,o bigode chinês que eu acho que logo vai ter 

que dar uma mexida , mas não é uma coisa assim que tá me tirando o sono, eu não 

fico olhando muito (risos), mas assim o resto eu acho que tá muito bom, por 

enquanto (risos). 

 

4 – Eu gosto muito da Beth Lagardere, é uma francesa eu acho que você conhece 

ela, ela tem uma mecha branca aqui, é uma morena bem bonita e uma mulher que 

eu admiro muito também é a Beth Szafir, nossa ela com a idade que tem, eu acho 

ela uma mulher muito bonita. 

 

5 – Ah! Não poder fazer as coisas que eu gosto de fazer como minha ginástica, ah! 

E dançar eu adoro os dias que eu sei que vou para as aulas de dança já me sinto 

melhor mais animada, eu acho que essas coisas né, e tem o tablóide da falta de 
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memória, o Alzheimer, isso me preocupa muito eu não sei mas acho que o esquecer 

deve ser terrível, imagina não lembrar das coisas, disso eu tenho medo. 

6 - Eu vou chegar, já to chegando é uma etapa comum mas é triste porque te limita 

em muita coisa, se fosse só beleza, se não te limitar em nada, maravilha! Mas a 

gente sabe que tem limitação e não adianta porque vai passar eu to chegando e é 

fase da vida, e outros vão chegando e nós temos que dar lugar para os outros que 

estão chegando, eu to me preparando para isso, para a velhice, eu vou mexer no 

que me incomoda, mas vai chegar uma hora que eu vou falar: não chega! É isso! E 

assumir as mudanças que vão ocorrer, né quando eu tiver que ficar velha ué, mas 

assim, eu acho que estar bem não significa necessariamente ter aquela imagem 

plastificada, sem rugas. 

 

7 – Nossa eu me sinto bem mais jovem (risos) ah eu to bem melhor que as pessoas 

com a mesma idade que eu, eu vejo né, não tem como, a gente repara, o meu rosto 

assim não tá velho, eu to legal ainda, mas tem umas amigas minhas que já tão com 

uma carinha meio caidinha, e nem é por falta de se cuidar hein, é acho que não é só 

isso que deixa a pessoa melhor né, é tudo, eu acho que é a vida daquela pessoa, 

também tem a genética né. 

 

8 – Nada muito assim, meus cuidados são ir na dermatologista de seis em seis 

meses e ver se tem algum procedimento novo que a gente possa fazer, sem deixar 

o meu botox, ah o que der pra gente arrumar eu vou arrumando, ir no cabeleireiro, e 

eu também faço ginástica né, pra manter o corpo, pra manter o pique pra manter a 

saúde, e também a  alimentação é bárbaro é tudo, eu também não abuso, eu não 

fumo, não bebo, durmo cedo, esse já é meu estilo de vida, pra mim, não é nenhum 

sacrifício fazer isso, e junto com minha alimentação né, que é bem balanceada eu 

como bastante carne branca, carne vermelha só uma vez por semana, eu como 

muita fruta, legume, proteína, e que mais? Ah tem os cosméticos né eu uso os 

creminhos do rosto, hidratante para o corpo, essas coisas. 

 

9 - É sem duvida, se você não se acha bonita, acaba que nem se preocupa com a 

saúde, e quando a gente vê fica doente mesmo, essas coisas não tem jeito, e a 

mulher tem que ir no médico fazer os exames de rotina porque é serio né, daí se 

você faz ginástica por exemplo já fica mais saudável e magra, eu acho que se eu 
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não cuidasse da aparência eu ia ficar mais doente, sei lá (risos) quando a gente fica 

com cara de velho o corpo acredita e acaba dando sinais da idade, quando a gente 

engana o tempo, o corpo acredita que a gente é mais nova e acaba ficando mais 

saudável, é o que você vê por aí de menina nova, aí vai fazer um exame de sangue 

e tá pior que a gente, é  saúde se cuidar tem que cuidar,eu acho que tem tudo a ver. 

 

10 – É que engraçado né, pois é eu acho isso também, a gente não precisa parecer 

ter 40 quando tem sessenta pra que os outros achem a gente bonita, podia achar 

uma mulher de sessenta bonita, com cara de sessenta bem cuidada, é que o 

envelhecimento é associado com as rugas eu acho, mas eu não ligo de contar 

minha idade, as pessoas falam nossa não parece, mas pra que mentir? É bom! sinal 

que a gente tá bem. 

b) Eu acho que uma mulher de XX Ah! Já vai tá com a cintura mais roliça, a pele 

muda, mas com a minha idade eu nem me comparo com as pessoas porque cada 

um é de um jeito né, as vezes eu vejo que tem gente da minha idade bem senhora, 

mas eu me acho jovem, acho que é por causa da ginástica, eu não envelheci tanto, 

tem gente com essa idade que já tá bem assim assim , que você vê que já tem 

idade, mas a tecnologia ajuda, eu eu tenho a cabeça aberta, isso também muda né, 

tem umas roupas mais alegres que também melhora, não é porque a gente passou 

dos cinquenta que não pode usar um Pink, uma roupa mais alegre, Ah eu fico bem 

legal quando me arrumo. (risos) 
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E2 - 56 anos 

 

1 – Eu acho que isso é ilusão porque os tipos de beleza variam muito, existem loiras 

bonitas e feias, morenas bonitas e feias, acho que cada uma com seu estilo, acho 

que tem que estar bem, nada de dizer só isso é bonito, tá bem variado eu acho. 

 

2 – Eu nunca faria cirurgias muito invasivas,acho bonito ser magro, nem por isso 

saio por aí fazendo cirurgias, essas coisas mais arriscadas, que eu acho que pode 

acontecer algum problema, tem riscos infelizmente, e eu faria coisas pra melhorar o 

organismo, sua pele, isso assim sem deixar de fazer as coisas que você gosta, mas 

eu sou a favor de todos os tratamentos é que precisa de dinheiro né, mas acho bom 

se der pra fazer eu faço. 

 

3 – as vezes sim, às vezes não eu acho que a gente sempre tá insatisfeita com 

alguma coisa, tem dia que a gente se sente melhor, eu acho que o relacionamento a 

moroso ajuda você ter uma autoestima melhor também é tudo né, a profissão, você 

ter uma profissão, uma realização profissional isso ajuda pra você olhar no espelho 

e gostar de você, mas nem sempre você tá na sua melhor forma, pode ter 

problemas de saúde, problemas hormonais principalmente, que vão contra sua 

vontade, por exemplo a mulher grávida começa  engordar, tem também a 

menopausa, eu mesma não to em uma fase que eu to realizada, a minha barriga 

mesmo, você sabe que eu quero melhorar por isso to fazendo esse tratamento. 

 

4 – Tem várias, eu acho a Maitê Proença bem bonita, a Luiza Brunet, exemplo eu 

acho que toda mulher bem feminina, que tem assim um certo equilíbrio a gente pode 

achar que é um exemplo. 

 

5 – Não poder fazer mais as mesmas coisas que você fazia, jogar uma bola na 

praia, correr, eu mesmo to com problema na coluna e tive que parar de fazer 

ginástica, por isso que essa barriga aqui aumentou também, mas eu tenho medo de 

não poder fazer as coisas, de ter limitação, porque é bom a gente ser livre né fazer o 
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que a gente quer, a aparência a gente disfarça, quando você tem um companheiro 

que te ama mesmo, você não liga tanto, claro que a gente tem que cuidar né, mas o 

que eu temo mesmo é isso assim não fazer mais tudo que eu gosto. 

 

6 - É tem que acontecer né, tem os pontos negativos, mas você já aprendeu muitas 

coisas, já tem uma vivência, não comete mais os mesmos erros do passado, daí 

você evita entrar em situações desgastantes, por exemplo, eu já sei que em 

temporada não é pra eu ir pra Salvador no carnaval, eu já aprendi e eu não gosto de 

muita gente, tem que pesquisar o aeroporto, mas a gente aprende as coisas, e daí 

os filhos crescem também então é mais fácil hoje em dia, o corpo sente um pouco  

mas aí também eu já sei lidar com as coisas então tudo certo.  

 

7 - Mais jovem, mais ativa mais jovem, tem umas artistas por aí né, mas ela não 

contam porque a gente vê na televisão cheia de produção, vai saber o jeito que é 

sem produção, quando acorda na casa delas, eu me vejo melhor do que em geral as 

pessoas da minha idade, bom né?  Eu não engordei tanto, e quando eu to com a 

barriguinha mais saliente eu uso uma blusas assim, mais soltinhas que já disfarçam. 

 

8 - Alongamento, musculação, e eu uso os cremes da pele né, porque a pele precisa 

de hidratação se não fica feia mesmo, acaba perdendo o viço, eu faço botox 

também, preenchimento uma vez por ano, e eu uso o filtro solar, mas assim na praia 

mesmo eu gosto de sair andar com a minha filha e eu suo muito, mas eu não vou 

deixar de fazer o que eu gosto por causa do sol, eu sei que o filtro acaba saindo, 

mas eu vou mesmo assim, daí quando eu lembro eu passo de novo, eu nunca deixo 

de fazer uma coisa que eu gosto, aí porque isso ou aquilo faz mal, entendeu daí eu 

acho que a gente acaba virando escravo, agora mesmo eu to sem fazer caminhada 

por causa desse problema na lombar, então são fases que as vezes a gente passa 

na vida que faz dar uma mudada nos cuidados né que a gente deveria ter. 

 

9 - Ô a pessoa estando bem né ela fica com vontade de fazer um exercício, de 

tomar cuidado com o sol, você vê isso já evita o câncer de pele  ou ajuda pelo 
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menos, e o colesterol se você caminha, agora quando a autoestima tá la embaixo, 

ah daí a gente come muito ou não come nada assim acaba não se alimentando, 

então é tudo junto, pelo menos pra mulher né, no caso do homem pode ate ser 

diferente mas  a mulher acaba refletindo na saúde o jeito que ela tá né se ela ta em 

uma fase boa se ela ta se gostando mais naquele momento. 

 

10 - Eu acho que isso é por causa da geração dos nossos pais, deixa eu ver na 

década de trinta nossa com a nossa idade eles já “tavam” bem acabadinhos, 

cansados cheio de rugas, mas daí vai mudando né, você vê naquela uma uma de 

setenta nossa já era bem idosa mas hoje em dia é diferente, porque a gente pode se 

cuidar mais, tem a tecnologia e eu mesma quando eu tinha dezoito anos não existia 

os aparelhos de musculação e a gente não fazia, e o fato da gente ter feito um curso 

superior ajuda porque daí você paga uma empregada doméstica, nos outros países 

não existe isso, e acaba com a mulher ter que fazer tudo é serviço dentro de casa é 

serviço fora de casa, a gente poder ter uma empregada poupa bastante, você acha 

que a mão não envelhece mais de ficar mexendo com cândida? nossa deve acabar 

com a pele.           

 - É já não é uma pessoa magrinha né, mas depende se for mais cuidada é isso que 

eu falo, que vai ser diferente, mas já tem ruguinha né no rosto eu acho que ainda 

não ta tão enrugada mas já dá pra ver as rugas, o rosto muda um pouco o contorno, 

mas dái se ela se cuida, se Le bastante e tem uma mente legal acho que fica com 

uma aparência boa ainda, é difícil nessa idade você arranjar um homem porque 

assim dá pra arranjar mas a pessoa já não é mais menininha tem homem que não 

gosta não que só quer saber de pele firminha por isso que é bom você ter um 

companheiro que ame quem você é  que goste de fazer programas com você, jantar 

ir no cinema, porque a aparência muda mesmo não tem jeito. 
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E3 - 58 anos 

 

1 - Nossa que difícil humm, deixa eu pensar, uma pessoa com padrão ideal, ah! Tá 

pode ser um tipo não precisa ser alguém então, entendi, vamos lá deixa eu ver, eu 

acredito que um cabelão bem sedoso muda tudo na mulher, e o conjunto dela, a 

elegância, você tá falando de  envelhecimento eu acho que a elegância é tudo, ela 

pode ser até idosa mas se for elegante, vai ser bonita tem que ter noção das coisas 

saber o que fica bem, usar o que combina, pode até ter cabelo branco, mas bem 

cuidado, mas o padrão mesmo é aquilo né uma cintura fina um rostinho bonito, eu 

pra mim é isso né agora hoje em dia você vê por aí que eles acham bonito mulher 

com uns “peitões” desse tamanho, eu acho horrível, acho que o padrão é ser 

elegante e feminina. 

 

2 – Faria tudo! Não sou contra acho que se existe uma pessoa que estuda que sabe 

o que tá fazendo, porque não? Que nem você viu que meu rosto tava sem contorno 

e propôs esse tratamento e eu confiei e estou super feliz com o resultado, assim 

também se o profissional for bom e se você for em um lugar confiável, ah! eu faria 

várias coisas, eu faria uma plástica se precisasse, eu só não faria coisas que 

mudassem minha personalidade, isso já é demais, se você é moreno não adianta 

querer ficar branco, ou sei lá tem oriental que quer mudar o rosto eu acho que isso é 

não ter personalidade, mas ficar mais bonito sem perder a feição é bom isso é 

bacana, desde que seja com bons profissionais.  

 

3 - Sim eu me sinto, a pele precisa de muito mais cuidado agora, eu vou me sentir 

melhor quando a gente terminar esse tratamento essa bochechinha me deixa com 

cara de velha, mas eu to feliz acho que vai melhorar né, e eu já tirei as manchas, só 

isso já mudou assim cem por cento, mas to bem to chegando lá 

 

4 – A Luiza Brunet é linda, mas tem que ser da TV?  Eu tenho uma amiga a Lu que é 

muito linda, mas você não conhece, tem muitas mulheres bonitas, a  Helo Pinheiro 

também nossa ainda tem um “corpasso” eu bem que queria ter o pique dela, nossa 
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ela malha, faz Pilates, meu Deus eu acho ela até mais bonita que a filha. A...a... 

como é o nome da filha? Isso Ticiane você não concorda? Pra idade dela ela tá um 

show 

 

5 – Eu sei que todo mundo fica com rugas essas coisas, e a perna fica mole, cheia 

de “pelanca”, mas isso eu já nem me preocupo mais, agora o que me preocupa é se 

eu ficar doente, ou se alguém tiver que cuidar de mim, Deus me livre depender dos 

outros pra fazer as coisas, é só isso que eu não queria porque o resto todo mundo 

vai ficar velho  

 

6 – É o inferno! Ah não! é nossa é tudo de ruim que vai acontecer nessa fase,  a 

gente fica mais feia, mais doente, às vezes morre todo mundo e agente continua 

vivo, você sabe né que a mulher geralmente morre depois do homem, e outras 

coisas, eu acho que comigo não ia acontecer, mas as vezes precisa ir para o asilo, 

ai que tristeza passar o resto da vida em um lugar que não é a casa da gente, tem 

filho que deixa o pai e a mãe no asilo e nem vai visitar, eu acho péssimo não quero 

ficar muito velha não prefiro morrer antes (risos). 

 

7 - Mais jovem porque olha o povo da minha época ta acabado, eu até nem to assim 

tão bem mas tem gente pior,eu devia ter feito o accent antes né, mas vou correr 

atrás do prejuízo, mas quando vejo algumas pessoas noto que tão já com cara de 

quem já viveu bastante, eu ainda tenho uma cara de quem tem bastante o que viver, 

ah no geral né agora com certeza pode ter gente da minha idade que tá melhor que 

eu vai saber? 

 

8 – agora eu to fazendo exercício, mas eu não gosto não! Isso também é cuidado 

com a beleza? Então isso porque o médico falou que eu poderia ter osteoporose se 

eu não fizesse exercício, mas eu uso esses cremes para o rosto , esses ácidos,  eu 

gosto de cuidar do cabelo, eu também faço limpeza de pele, huun a o accent agora, 

mas isso eu acho que vou ter que fazer muito ainda (risos), mas não sou de ficar em 

função disso não, o que eu acho indispensável mesmo é o filtro solar né,  e eu vou 
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na manicure uma vez por semana, o pé eu faço, assim ele aguenta uns 20 dias 

bonitinho, depois já tem que fazer, mas nada de muito sacrifício não.  

 

9 – pelo menos pra mim sim, ihh! Quando eu to com a autoestima baixa eu acabo 

até ficando resfriada, às vezes com dor de garganta, acho que “mexe com o sistema 

imunológico, você sabe que teve uma vez que eu cortei o cabelo mas ficou tão feio, 

mas ficou tão feio, nossa ficou horrível, sabe assim armado dos lados com a franja 

no meio da testa meu Deus, eu expliquei do jeito que eu queria mas eu acho que o 

cabeleireiro não entendeu nada, você acredita que saiu aquelas feridinhas na minha 

boca, é isso acho que é isso mesmo, eu fui no médico e ele falou que era do sistema 

imunológico, eu lembro que ele falou: a senhora tá passando por algum estresse? Aí 

eu pensei comigo Ahh olha o meu cabelo!, mas nem falei nada porque se não ia ser 

pior, mas eu acho que tem a ver sim, uma mulher saudável acaba ficando mais 

bonita e com vontade de se cuidar e se não se cuida mais dia menos dia acaba 

ficando doente. 

 

10 – Afe o repórter tava elogiando ela, e ela fala isso? Sei lá vai ver que ela queria 

parecer ter setenta né, cada louco sua mania, ou é porque ela achou que o repórter 

pensou nossa as mulheres de setenta já são velhas e vai ver que ela não aceita 

isso, né tem gente que quer ser jovem para o resto da vida. 

Ah eu ainda sou nova! Quando eu era mais nova eu pensava que as pessoas com 

58 já eram velhas mas hoje eu não penso assim, eu faço tudo que eu fazia com 

vinte anos, e algumas coisa até melhor,  lógico que a imagem transparece que tem 

uma certa idade, eu acho que as pessoas com 58 já são mais abatidas, já da pra ver 

um rosto diferente de quando era mais jovem, mais eu não me vejo assim porque  

uso maquiagem., ah! Mesmo sem maquiagem eu me acho diferente das pessoas 

que eu conheço  com 58 anos. Que que você acha? Ah então viu, eu não to 

convencida à toa, mas também quando tiver que aparecer a idade, vai aparecer.  
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E4 - 58 anos 

 

1 - O padrão ideal a gente sabe que é é ser magra né! Mas eu não sou dada à 

padrões, mas as mulheres magras no geral ficam bem com qualquer roupa, ficam 

elegantes, porém existem mulheres cheinhas ou até mesmo gordinhas belíssimas, 

eu não gosto de nada exagerado, tudo clean, tudo natural e sem força a barra, fica 

sempre bonito. 

 

2 – Então como eu disse agora, eu não gosto de coisa forçada, eu acho lindo por 

exemplo lábios carnudos, mas eu não colocaria aqueles enchimentos que você fica 

com a boca desse tamanho, não fica bonito, dá pra ver que é artificial, fica esquisito, 

que nem a boca daquela Karina bachi, você olha ali para aquela pessoa e fala credo 

que coisa artificial, acaba ficando pior ao invés de melhorar, mas eu acho que a 

mulher tem que se cuidar e eu me cuido, pra ir segurando a idade né, eu faria coisas 

que melhorem sem ficar com aquela cara montada, um pontinho de botox, dá pra 

fazer sem ficar com aquela cara de múmia,  esses tratamentos não  invasivos 

também são muito legais, tudo na medida sem exagerar dá pra fazer. 

 

3 – Me sinto sim porque eu não vivo da minha imagem como essas modelos ou uma 

atriz, por exemplo, e eu olho no espelho e vejo uma mulher atraente ainda, tenho 

noção que não sou mais uma mocinha, então eu não fico vendo detalhes sabe? Se 

não eu passo o dia inteiro pensando nisso, tem um pezinho de galinha, uma coisinha 

ou outra mas tá ótimo, eu acho que to assim natural, eu acho que é melhor assim do 

que “engessada”. Tem dias que parece que eu acordo mais bonita, não sei se isso já 

aconteceu com você, mas nossa tem dia que eu olho no espelho e falo humm, que 

beleza, e nos dias que eu acho que eu to feia com olheiras ou mais “enrugadinha” 

eu capricho mais na maquiagem. 

 

4 – Pessoas exemplos de beleza eu acho que entra um pouco nessa questão do 

padrão que eu não sigo muito, eu sou um pouco assim se eu admiro eu acabo 

achando a pessoa mais bonita eu acho que eu me deixo levar pelo meu sentimento, 
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a a a própria Lilian Cabral é muito bonita, agora eu não sei se eu gosto dela da 

beleza dela porque eu gosto dela mesmo, assim do trabalho dela eu acho ela muito 

boa atriz, muito talentosa, ou se é porque ela é bonita mesmo entende? Eu acabo 

olhando para a pessoa como um todo, não adianta ser bonita e ser vazia, ser fútil 

tem mulher por aí que vive em função disso, aí e não faz nada de útil sei lá eu não 

consigo admirar esse tipo de mulher. 

 

5 – Eu não ligo para o que as pessoas pensam sobre mim, se vão falar aí a ... tá 

velha, eu quero estar em paz só isso, quero poder cuidar das minhas coisas,tem que 

tomar mais cuidado né, para não acabar ficando doente, meu marido e eu já falamos 

sobre nossa aposentadoria temos vontade de morar na praia, eu morro de vontade 

de morar na praia, é isso eu acho que algumas coisas vão mudando, mas podem 

melhorar de acordo com aquilo que você planeja,as vezes ás pessoas não tem um 

planejamento financeiro, daí nossa quando aposenta não tem mais dinheiro pra 

nada, isso me preocupava porque meu salário vai diminuir muito, mas também eu to 

pagando aquele negócio no banco, a previdência privada, então se Deus quiser não 

vai mudar meu padrão de vida. 

 

6 – Então é isso que eu te disse pode ser bom, como pode ser ruim, a vida da 

pessoa às vezes vira uma desgraça antes da velhice, nossa o marido troca por uma 

de vinte, perde o emprego, sei-lá pode acontecer coisas às vezes na vida que a 

gente não espera, quando eu for velha eu não quero ficar em casa fazendo tricô, eu 

acho que tá mais na cabeça da pessoa, se ficar pensando ái to na teceira idade sou 

idosa, daí eu acho que fica doente mesmo, eu acho que tem que levar uma vida 

normal se puder entendeu? e lógico que se não cuidar da saúde vai ter uma velhice 

cheia de dor, fica corcunda, mas eu cuido da saúde acho que na minha velhice eu 

vou estar bem, vou curtir a vida, tomara né. 

 

7 – Me sinto muito mais jovem, então é á a cabeça eu me acho jovem, me sinto 

jovem e acabo ficando menos velha mesmo, quem fica se achando velha, fica velho 

mais rápido, minha amiga mesmo esses dias falou: você acha que nessa idade 

compensa eu fazer uma plástica, eu falei caramba! agora que precisa né com 20 
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anos tá tudo em cima aí você vai operar o que? Magina sempre vale a pena investir 

na gente, investir na vida, é isso que eu acho que as vezes acaba refletindo 

entendeu? nossa eu tenho muita vontade de viver, e acho que vou ser assim até os 

cem anos. 

  

8 – Eu faço as coisas que eu gosto, coisas assim sem forçar, nunca mexi no meu 

rosto com plástica, eu tomo cuidado com a pele e faço alguns tratamentos, esses 

“lasers”, eu sou a favor de botox, mas acho que o segredo mesmo é sair, dar risada 

viver a vida assim plenamente, a gente nunca sabe até quando vai estar aqui né, e 

lógico quando tem uma festa ou alguma coisa mais assim dái eu dou aquela 

caprichada na maquiagem, eu gosto de me cuidar, me arrumar, qual mulher que não 

gosta? mas prefiro uma produção mais básica que não mascare muito. 

 

9 – É. a sentir-se sim, não a ser nossa, bonita, perfeita, mas é é a sentir-se eu 

concordo porque você tem que se gostar pelo menos você tem que se gostar né 

(risos) não tem como se achar horrorosa um dragão e ficar numa boa com isso pelo 

menos uma depressãozinha acaba gerando  na pessoa alguma coisa assim chata 

acontece, e outra coisa é ser  saudável já é meio caminho andado pra ficar bonita, 

poxa se a pessoa vai em um dentista, em um dermatologista mesmo que seja por 

estética ele vai ver se tem alguma coisa de errado com a saúde da pessoa certo? 

então sim né! a beleza e a saúde elas são amigas, é difícil separar totalmente uma 

coisa da outra. 

 

10 – então eu acho que provavelmente isso envolve muita coisa, né talvez o repórter 

achou ela não só bonita mas também muito ativa, eu acho que ia responder o 

mesmo que ela se eu fosse celebridade, deve ser muita cobrança em relação à 

imagem, e outra coisa, ela pode não parecer setenta agora mais uma hora ou outra 

vai parecer, e daí? Que que acontece? 

Poxa é engraçado que quando eu penso em alguém com a minha idade eu penso 

em uma pessoa diferente de mim, geralmente a pessoa já  tá mais velha, bom 

cabelo branco já tem nessa idade, eu pinto meu cabelo mas não é pra esconder a 

idade, eu sempre gostei de tintura eu pinto desde novinha, agora já cobre os 
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brancos também, mas ah não sei é o corpo já mudou bastante isso você olha e vê, o 

braço já fica flácido, depende muito mas ah tem tanta coisa que já  tem nessa idade 

né, o pescoço fica mais enrugado também, é isso mas vai ser diferente de pessoa 

pra pessoa, tem muita coisa que interfere né,por isso que eu acho que eu to bem, eu 

não to desse jeito ainda, daqui uns tempos vamos ver como é que vai tá. 
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E5 - 52 anos 

 

1 - Não gosto dos padrões. eu mesma não to assim dentro dos padrões, mas me 

acho bonita, eu me gosto e  acho que ainda agrado. Eles só acham bonito as 

mocinhas. 

 

2 - Eu faria quase tudo, os procedimentos me cuidar tudo isso, eu só não faria se 

fosse muito sacrificante, se fosse ter  que mudar minha vida por causa disso, daí eu 

não faria, mas de resto sim porque o tempo não perdoa. 

 

3 - Sim eu apesar dessas ruguinhas em volta do olho, tenho um olhar bonito, gosto 

de me arrumar e ver como eu fico. 

 

4 - Eu acho  que a Vera Fisher é um ótimo exemplo. 

 

5 - Eu não fico muito preocupada com o rosto porque a gente vai cuidando né,  mas 

me preocupa outras coisas, sei-lá, a solidão por exemplo eu não gosto muito de 

pensar nisso. 

 

6 - Poxa não é bom né, mas a gente tem que aceitar, ué? É a vida, mas tem 

bastante coisa que dá pra fazer pra prevenir uma velhice muito ruim. 

 

7 - Eu não tenho cara de 52, pareço mais nova, minhas clientes falam, nossa e eu 

fico tão feliz, você acredita que já perguntaram uma vez se eu era filha do meu 

marido? Daí eu falei nossa to bem, né. 

 

8 - Nossa muita coisa, mas assim o principal é.. há os Cremes não podem faltar e de 

vez em quando peeling, botox uma vez por ano, agora to fazendo o pilates também 

pra manter o corpo, não sou “maníaca” não sou de fazer muita coisa”4 
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9 -  Ah é né, acho que  sim, quando a gente tá com saúde tem mais vontade de se 

cuidar, mais ânimo. 

 

10 - Sinal de que ela tava bem né, eu acharia ótimo. 

“Isso varia muito, fisicamente já parece um pouco a idade, mas eu espero ver ainda 

uma pessoa com boa aparência, epa com 52 anos não pra tá bem ainda?é que a 

tem muita gente acabada por aí né, essas pessoas que levam uma vida mais 

sofrida”. 
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ANEXO II 

 

 

Eu, Roseli Aparecida Rodrigues, gerente administrativa da clínica Denise Steiner, 

inscrita no CNPJ n°07979079/0001-79, autorizo Renata dos Santos Castilho, 

fisioterapeuta, à realizar entrevista nesta clínica, com as pacientes que aqui 

frequentam, desde que estas concordem e assinem o termo de consentimento livre 

e esclarecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roseli Aparecida Rodrigues 

_______________________ 

 

São Paulo, 2010 
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ANEXO III 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ______________________________________RG___________, Concordo em 

participar da pesquisa com tema sobre beleza, envelhecimento, autoestima e 

imagem corporal, realizada pela fisioterapeuta Renata dos Santos Castilho, Informo 

que estou consciente e perfeitamente esclarecido quanto ao questionário que 

responderei e que estes dados serão sigilosos, ou seja minha identidade não será 

revelada em nenhum momento dessa pesquisa Eu entendo que minha participação 

é voluntária e que tenho direito de retirar a minha autorização a qualquer momento 

sem nenhum prejuízo. Concordo com a publicação dos resultados em reuniões ou 

revistas científicas.  

 

 

 

São Paulo, _____de____________de 2010. 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura  
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ANEXO IV 

 

Eu Renata dos Santos Castilho, fisioterapeuta e mestranda em gerontologia na 

PUC/SP, estou realizando um trabalho relacionado às visões de beleza e 

envelhecimento. 

Para isso vou entrevistar mulheres que tenham uma opinião prática voltada para o 

autocuidado. A sua participação será muito importante para este Trabalho, por isso à 

convido à participar concedendo uma entrevista. O seu anonimato será 

resguardado, a senhora poderá desistir da participação em qualquer momento sem 

nenhum prejuízo, 

Estarei à seu dispor para esclarecimentos. 

 


