PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social

AGEISMO: ANÁLISE EM UM GRUPO DE TERCEIRA IDADE
Adriano da Silva Rozendo, Universidade Federal de Mato Grosso, Rondonópolis/MT
contato: rozendoadriano@aol.com
Palavras-chave: Ageismo. Discriminação. Idade.
INTRODUÇÃO
Uma importante questão vinculada ao envelhecimento da população é o ‘ageismo’, ou
‘discriminação por idade’. contra um grupo etário particular e, especialmente os idosos”1.
Greenberg, Schimel e Martens (2002, citado por Couto, 2005) classificam ageismo como
atitudes ou comportamentos negativos direcionados a um indivíduo tendo unicamente a idade
como critério. Um dos aspectos mais perigosos do ageismo é que diferente de outros tipos de
discriminação (como de raça; de sexo; de religião; de etnia; etc), ele articula-se de modo
inconsciente e sem intenção de prejudicar seu alvo.
Apesar de ser um termo novo e pouco conhecido o ageismo acompanha a história da
humanidade desde a formação dos primeiros grupos sociais. Por meio da análise do clássico
de Simone de Beauvoir, ‘A velhice’ (1990) percebe-se que, desde as formações sociais mais
primitivas passando por toda a história da civilização, a discriminação por idade esteve
presente na vida do homem. Após o advento do capitalismo (e a venda da mão de obra), mais
especificamente após a industrialização da produção (Macnicol, 2006) o fenômeno foi criando
mais força e passou a vincular sentidos cada vez mais pejorativos ao envelhecimento. A
industrialização e a aposentadoria são exemplos amplamente apontados como marcos na
discriminação por idade, agregando a velhice às noções de invalidez; incapacidade; pobreza e
dependência (Beauvoir, 1990; Debert 1999; Barros, 2007), dando assim mais força ao
ageismo. Tamanha a complexidade da discriminação por idade que, mesmo a aposentadoria
sendo considerada como um importante direito e uma das principais bases da seguridade
social, ela é reconhecida pela literatura uma fronteira de delimitação e, portanto, de
discriminação de velhice (Haddas, 1983; Katz, 1996; Debert, 1999; Groisman, 1999; Assis.
2009; Peixoto, 2009). Autores menos radicais podem assinalá-la como uma forma positiva de
ageismo (Palmore, 1999).
Conforme a literatura estrangeira, o ageismo é a terceira forma de discriminação mais
comum, ficando atrás apenas do racismo e do sexismo (Palmore 2001a; Nelson, 2004).
Tradução nossa, no original em inglês lê-se: “prejudice and discrimination against a particular age group, and
specially the elderly”.
1

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Enquanto a discriminação por raça e sexo vem declinando desde a década de (19)70, o
ageismo só vem se potencializado com o passar dos anos. O ageism survey,
questionário/instrumento de pesquisa transcultural que aborda formas de ageismo (Palmore,
2001a) traz uma série de maneiras de insurgência deste fenômeno que podem afetar as
pessoas ainda na idade adulta, como, por exemplo, ter emprego, ou cargo negado por motivo
de idade.
Diferente de qualquer outra forma de discriminação o ageimo será dirigido a todo o
sujeito que viver e envelhecer, independentemente de qualquer variável biológica, econômica,
psíquica, social, etc. Neste sentido é premente a necessidade de pesquisas que possam se
converter em formas de combate a este fenômeno.
OBJETIVO e METODOLOGIA
O presente trabalho tem como objetivo discutir questões sobre o ageísmo com base em
informações e levantamentos preliminares de uma pesquisa cadastrada no CNPq. Na referida
pesquisa, pretende-se analisar as formas de manifestação do ageismo no Brasil e identificar os
grupos mais vulneráveis a este preconceito.
Neste intuito, foi feito o levantamento bibliográfico, a pesquisa foi iniciada em campo,
utilizando-se uma versão traduzida para o português do ageism survey, onde foram inseridas
algumas questões, considerando a realidade local, tal como renda, estado civil e estado de
saúde, considerando estes fatores importantes de discriminação e status social. Foram ainda
incluídas as questões 21 e 21b.
Na fase atual da pesquisa, o grupo de pesquisadores esta construindo um questionário
piloto que mistura questões do ageism survey, com outras elaboradas conforme a realidade do
campo de pesquisa: Brasil, Mato Grosso, Rondonópolis.
A discussão a seguir norteia-se pelo resultado da aplicação da versão do ageism survey
traduzida pelo presente autor, em 141 idosos frequentadores do programa UNIVERSIDADE
ABERTA À TERCEIRA IDADE (U3I), da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus
de Rondonópolis (UFMT/CUR), entrevistados entre novembro e dezembro de 2014, com
idade entre 45 e 82 anos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme Palmore (2001a), algumas variáveis como sexo, escolaridade e raça são
fatores que pesam amis sobre o ageismo, fazendo com que mulheres negras e com baixa
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escolaridade sejam o alvo mais comum de discriminação por idade. O grupo de entrevistados
tinha as seguintes características, conforme a tabela 1.
Tabela 1 Características dos entrevistados
Estado civil

Renda mensal

Casados

42%

sem renda

6%

Solteiros

13%

até 1 salário mínimo

4%

Viúvo

23%

1e2

63%

4%

3e4

22%

vive com companheiro
Divorciado

18%

Idade

5 ou mais

5%

Etnia/cor

45-55

20%

branco

36%

56-60

25%

pardo

56%

61-70

38%

negro

6%

71-80

16%

vermelho

0%

1%

amarelo

2%

80 ou mais
Escolaridade
Analfabeto

Estado de saúde
6%

Bom

43%
48%

1o grau

60%

razoável

2o grau

21%

Ruim

Superior

13%

pós-graduação

9%

0%

Nota-se que se trata de um grupo, onde a maioria dos entrevistados tinham baixa
renda; baixa escolaridade; viviam sem companheiro; se consideravam pardos; tinham idade
entre 56 e 70 anos e declararam que estavam com a saúde boa, ou razoável.
Na tabela 2, encontra-se o ageism survey traduzido e a frequência as respostas dos
entrevistados por frequência.
Tabela 2. Frequência Ageism Survey

Nenhuma
vez

Uma
vez

1. Já lhe fizeram alguma piada, ou brincadeira referindo-se a
sua idade como avançada?
2. Já lhe deram um cartão de aniversário onde se supôs que
o(a) Senhor(a) é velho(a)?
3. Já foi ignorado(a), ou não foi levado a sério por causa da
sua idade?
4. Já foi ofendido(a) por causa de sua idade?
5. Já lhe falaram direta, ou indiretamente algo que

58%

4%

Duas
vezes
ou
mais
38%

97%

2%

1%

69%

4%

27%

72%
62%

5%
8%

23%
30%

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
mencionasse a sua idade como avançada?
6. Já se recusaram a alugar uma casa por causa de sua idade?
7. Já teve dificuldade em obter um empréstimo por causa de
sua idade?
8. Já lhe foi negado alguma posição de liderança por causa de
sua idade?
9. Já se sentiu rejeitado por outra pessoa por causa de sua
idade?
10. Já foi tratado com menos dignidade e respeito por causa
da sua idade?
11. Um garçom, um motorista de ônibus ou vendedor já te
ignorou por causa de sua idade?
12. Médico, enfermeiro, ou qualquer outro profissional da
área da saúde já sugeriu que doenças, dores ou mal-estar
possa ter sido causado por usa idade?
13. Já lhe foi negado tratamento médico por causa de sua
idade?
14.Já lhe negaram emprego por causa de sua idade?
15. Já lhe negaram alguma promoção por causa de sua idade?
16. Alguém já lhe falou alto aos ouvidos sugerindo que o
Senhor(a) tivesse problemas de audição por causa de sua
idade?
17. Alguém já sugeriu que não poderia entende-lo(a) por
causa de sua idade?
18. Alguém já lhe disse? "Você é muito velho para isso"?
19. Já vandalizaram sua casa por causa de sua idade.
20. Já foi vítima de algum crime, ou violência (física ou
psíquica) por causa de sua idade?
21. Já se sentiu excluído de um grupo por sua idade?
21b. Caso sim, foi por um grupo de pessoas mais novas, ou
por um grupo de pessoas mais velhas

97%
93%

2%
6%

1%
1%

93%

3%

4%

71%

6%

23%

77%

6%

17%

81%

7%

12%

62%

13%

25%

89%

7%

4%

84%
94%
80%

6%
3%
3%

10%
3%
17%

79%

2%

19%

66%
94%
97%

4%
3%
1%

30%
3%
2%

77%
Nunca
77%

5%
Mais
novas
20%

18%
Mais
velhas
3%

Os resultados preliminares do ageism survey revelam que o envelhecimento é um
processo ainda estigmatizado nas sociedades ocidentais. As frequências das questões 1; 4; 5; 9
e 10 mostram que vários pejorativismos ainda estão bastante vinculados ao processo de
envelhecer, que passa a ser até mesmo alvo de chacotas. Já as questões 6; 7; 8; 12; 13; 14; 15;
16; 17 e 18 deixam claro que a idade pode ser utilizada como critério de classificação para
categorias como invalidez, limitação e doença. As frequências das questões 19; 20 e 21,
reforçam que a idade avançada pode ser critério de exclusão e discriminação, que pode levar
até mesmo a situações de violação de direitos humanos.
Por outro lado, em todas as questões, a maioria das pessoas não percebem que foram
alvo de discriminação por causa de suas idades. Outro fato curioso foi que, apesar de ser
considerado inadequado para o pesquisador e entrevistados, os resultados do ageism survey,
foram bastante parecidos com aqueles coletados por Palmore nos Estados Unidos (Palmore,
2011b)
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CONCLUSÃO
Apesar de ser crime (previsto no Estatuto do Idoso), a discriminação por idade ainda
não se converteu em pauta de políticas públicas, tal como nos casos da discriminação por
sexo, ou por raça. É necessário dar mais atenção ao fenômeno e colocá-lo em pauta na mídia,
nas políticas e na cultura.
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