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O envelhecimento humano apresenta-se como um tema crescente para as pesquisas
no mundo, em diversas áreas de conhecimento. Historicamente observa-se uma ascensão
desse assunto após os anos 2000, com ápice em 2014. O processo de envelhecimento
humano abarcou mudanças e rupturas de paradigmas ao longo dos séculos. Tais mudanças
são observadas por meio da inserção do idoso na sociedade como protagonista, deslocandoo, em primeiro plano, como uma figura essencialmente privada e familiar para, em seguida,
tornar-se um indivíduo pertencente a uma categoria social. Essa temática tornou-se uma
questão pública, contudo, para que nos dias atuais essa classe adquirisse direitos e voz, foram
necessárias mudanças ao longo da história. Nas perspectivas sobre o envelhecimento
humano, o prisma numérico quanto à longevidade é um fator preponderante. Todavia, a
expressividade nos números não abarca a significativa mudança ocorrida nas últimas décadas
nesse campo. Percebe-se que a preocupação da sociedade com o idoso não é meramente
quantitativa, visto que essa etapa da vida vem ganhando legitimidade e expressão na vertente
das preocupações sociais do mundo. O aumento de estudos e interesses na área do
envelhecimento, por outro lado, pode ser observado na perspectiva positiva de que os idosos
podem vivenciar a terceira idade de forma mais saudável, proporcionando o bem-estar físico
e emocional. O envelhecimento pode ser representado de diversas formas e maneiras
subjetivas. O indivíduo representará seu envelhecimento embasado nas suas vivencias, nas
relações interpessoais e intrapessoais, na interpretação dos fatos e eventos ocorridos ao seu
redor e ao longo da sua vida. Desta forma, pretende-se conhecer os conteúdos
representacionais e perceptíveis relativos a expressão “ envelhecer é...” em dois grupo de
idoso. Analisar como as representações de envelhecimento se dão e que aspectos estão
envolvidos nesse processo nos dois grupos de idosos é o objetivo geral dessa pesquisa. O
estudo a ser desenvolvido será de natureza aplicada, cujo campo prático abordará os
conteúdos representacionais de idosos participantes de um programa de terceira e idosos
institucionalizados acerca do que é envelhecer.
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