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RESUMO 
 
Os estudos sobre envelhecimento vêm ganhando inúmeras 
contribuições ao longo dos anos, pois a nossa população está 
envelhecendo e de forma significativa marcando presença em 
nossa sociedade. A expectativa de vida cresce à medida que 
os idosos estão mais saudáveis e mais conscientes do 
processo de envelhecimento. Discutir sobre a desigualdade 
intergeracional em nosso país, assim como refletir sobre o 
processo de envelhecimento com a autonomia da pessoa 
idosa, ressaltando o seu protagonismo é imprescindível, visto 
que esse período se caracteriza pela insegurança quanto ao 
conjunto de direitos e por inúmeras carências. 
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ABSTRACT 
 
Studies on aging have gained many contributions over the 
years, as our population is aging and significantly a presence in 
our society. Life expectancy grows as the elderly are healthier 
and more aware of the aging process. Discuss the 
intergenerational inequality in our country, as well as reflect on 
the aging process with the autonomy of the elderly, with 
emphasis on its role is essential, as this period is characterized 
by uncertainty as to the set of rights and numerous 
shortcomings. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

O ser humano no seu processo biológico envelhece. Isto é fato na dinâmica da 

vida social. O envelhecimento humano aliado à vivência da cidadania torna-se um desafio 

na modernidade, embora exista maior consciência da sociedade, a velhice ainda é 

considerada um problema, um transtorno, e são recorrentes as discussões acerca da 

importância que se dá a essa parcela da sociedade, relegados a favor da população adulta 

e jovem, à mercê da boa vontade alheia. 

O debate internacional sobre a temática se ampliou na década de 1980 quando a 

discussão sobre as políticas públicas a favor da população idosa ganhou força. Na década de 

1990 várias iniciativas da ONU sobre o Envelhecimento Humano como a aprovação da 

“Proclamação sobre o Envelhecimento” e a escolha do ano de 1999 como o “Ano 

Internacional dos Idosos” foram vetores para novos conceitos e focalizou o tema em outros 

Fóruns das Nações Unidas ressaltando a importância dessa parcela da população ativa não 

mais como vulnerável e dependente.    

A velhice, antropologicamente, faz parte do ciclo da vida: somos bebê, crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e por fim, velhos. Esse ciclo não somente se explica 

biologicamente, como concepção de vida também se considera uma questão cultural, 

organizando e adaptando cada pessoa no seu papel e lugar no sistema socialmente 

produzido, inseridos política, econômica e juridicamente em cada país que se vive. 

Separados pela cronologia da idade regula-se as obrigações, os direitos e os deveres, 

assim como as obrigações das variadas faixas etárias.  

Abandono, negligência, violência, maus tratos, exploração e perda da 

autonomia, são algumas características comuns à velhice. Sobretudo os pobres e doentes 

sofrem com mais intensidade as vicissitudes do envelhecimento humano. Historicamente 

essas questões podem ser contadas através dos “asilos de São Vicente de Paulo” que 

acolhem idosos/as por caridade, embora na atualidade isso seja feito com um propósito 

diferenciado.   

Acerca da população idosa, Minayo (2013) afirma que a população idosa 

constitui um grupo enorme e heterogêneo de brasileiros/as que primeiro se distingue do 

ponto de vista subjetivo: cada um envelhece a seu modo, mas socialmente a diversidade 

também é muito grande. Viver nas cidades ou nas regiões rurais, pertencer à determinada 

classe social, ser do gênero feminino ou masculino, possuir ou não um bom nível 

educacional, ser autônomo ou depender de outras pessoas financeiramente, por problemas 

de saúde ou por outras deficiências são algumas das mais importantes diferenças. 



 

 

 
                  

 

Mesmo diante das adversidades da vida, os idosos podem ter qualidade de vida, 

com saúde física e mental, aptos a solucionar os problemas cotidianos, auxiliar sua família, 

enfim, promover sua autonomia e cônscio dela. As questões subjetivas são vetores nesse 

contexto, fortalecendo ou não as possibilidades de um envelhecimento aliado ao bem-estar 

pessoal e a auto-estima. 

Sob condições de vida diversas, Neri (2007) ressalta que “a idade expõe os 

idosos a eventos estressantes derivados das perdas nos domínios da saúde, da 

funcionalidade física, do funcionamento intelectual, do exercício de papéis e das relações 

sociais”. Como administrar essas questões inerentes ao envelhecimento é o desafio posto 

para a sociedade atual. Lidar e bem com a população idosa deve ser pauta nas políticas 

públicas vigentes e nos serviços ofertados, tanto públicos quanto privados a essa parcela da 

nossa população. 

 

II – DESENVOLVIMENTO 

 

A questão da velhice vem sendo tratada ao longo dos anos de forma 

descontínua, a ONU – Organização das Nações Unidas - a colocou na agenda a partir de 

1956, embora sem grande atenção. Promoveu ainda em 1982 a “I Assembleia Mundial 

sobre Envelhecimento” em Viena, com ênfase na idade a ser considerada uma pessoa idosa 

(60 anos nos países em desenvolvimento e 65 nos desenvolvidos) e um plano de ação que 

pudesse dar garantia econômica e social e também identificasse oportunidades para a 

integração dos idosos no desenvolvimento de seus países.  Na década de 1990 outras 

iniciativas foram desenvolvidas marcando as discussões internacionais acerca de políticas 

públicas a favor da população idosa. 

 

As potencialidades das pessoas idosas são uma base sólida de desenvolvimento 
futuro, permitindo que a sociedade conte cada vez mais com suas competências, 
experiência e sabedoria. (Declaração de Madrid, II Assembleia da ONU sobre 
Envelhecimento, 2002). 

 

O crescente espaço ocupado pelas pessoas idosas se expressa também através 

da contribuição de renda desta população, sendo bastante significativa na composição da 

renda nacional ela é demonstrada através da cifra de 30% em 2003 (CAMARANO, 2004), 

onde os homens aportavam 65,2% para o rendimento das famílias e as mulheres 53,5% 

respectivamente. Compreende-se que a decadência da velhice é uma ideologia 



 

 

 
                  

contraditória, e no caso brasileiro bastante contundente, haja vista que além dos números 

acima mencionados, pessoas idosas chefiam inúmeras famílias em nosso país.  

Nossa sociedade precisa de seus velhos/as para viver bem, viver melhor. 

Contam com seu apoio financeiro e social, dividem e compartilham moradias, ou seja, em 

lugar de discriminá-los, de considerá-los decadentes, inúteis, deveriam reconhecer seu 

protagonismo, respeitar seus direitos e não vê-los como “alvos” de políticas públicas, mas 

sim como “sujeitos” delas. A riqueza cultural do país deve ser medida pela força e pela 

sabedoria desta parcela da sociedade, assim como sua experiência imensurável. O Estado 

deve propiciar atenção particular a essas pessoas que prestaram e ainda prestam 

contribuição ao país.  

 

Cabe aos governos a responsabilidade principal de liderar as ações que promovam 
os direitos da pessoa idosa. No caso brasileiro, já temos uma política de Estado para 
esse grupo populacional representada num conjunto de leis e dispositivos que 
asseguram aposentadorias, pensões, benefícios de prestação continuada de forma 
quase universal e várias prioridades nas mais diferentes esferas da vida social 
(BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2013).   

 

Esses dispositivos são relevantes e contribuem positivamente na melhoria da 

qualidade de vida dos idosos, assim como através do Decreto de nº 8.114, de iniciativa do 

Governo Federal datado de 30 de setembro de 2013, firmando o Compromisso Nacional 

para o Envelhecimento Ativo, instituindo a Comissão Interministerial que tanto avalia quanto 

monitora ações em seu âmbito através de representantes de 17 ministérios, articulando 

órgãos e entidades públicas. A responsabilidade do Estado deve ser compartilhada pelos 

governos locais, sustentados pelos conselhos de direito da pessoa idosa e de outras 

instituições, assim como da própria sociedade. 

Os direitos conquistados precisam ser garantidos, nessa perspectiva é 

necessário definir papeis, o Estado “orienta e promove os meios” e os municípios executam 

de maneira direta e efetiva ações em prol de uma velhice menos exposta às vicissitudes da 

vida, como a pobreza, a discriminação intergeracional e o desamparo desmedido. 

Programas sociais, culturais, voluntários, entre outros, aumentam as chances dos idosos 

que são mais ativos e autônomos de prolongarem o processo de envelhecimento numa 

perspectiva ativa, positiva e saudável. 

Outro fator preponderante é das pessoas idosas, por meio de seus grupos 

representativos, participarem e se incluírem nos processos de organização e transformação 

social no que diz respeito aos seus interesses, fomentando o protagonismo deste grupo 

etário, marcando presença nos espaços sociais e políticos, “falando” em causa própria. 



 

 

 
                  

      O Estatuto do Idoso através da Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, trata 

em seus artigos dos direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos. No Capítulo II trata Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, definindo 

precisamente: 

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a 

liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, 

políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. 

§ 2º O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de 

valores, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 

Nessa perspectiva compreendemos que o Estatuto assegura direitos, liberdades, 

define as responsabilidades e compartilha as obrigações, colocando em foco a pessoa 

idosa, sua necessidade de proteção, respeito e dignidade. 

O termo “autonomia” nos estudos sobre envelhecimento é considerado o mais 

importante para definir a qualidade de vida e de saúde das pessoas idosas, significando “a 

capacidade que a pessoa tem de se cuidar, de realizar tarefas domésticas e de participar da 

vida social”. Já o seu oposto, “dependência funcional” ou “perda da autonomia” são 

empregadas para dizer que uma pessoa não consegue agir por si mesma, dependendo do 

auxílio de outrem, sem agir sozinha. 

Baseados em pesquisas importantes sobre o envelhecimento da população 

européia, Baltes e Smith (2006) trazem algumas contribuições acerca do tema, tanto os 

gerontólogos quanto os próprios idosos/as da chamada terceira idade, reconhecem variados 

ganhos: significativo aumento das competências mentais e físicas; acúmulo de inteligência 

emocional e de sabedoria bastante evidentes; maior número de pessoas envelhecendo 

bem; percepção de níveis altos de bem-estar pessoal e emocional e por fim adaptação às 

perdas e ganhos da velhice demonstrando estratégias e flexibilidade no comportamento dos 

mesmos para lidar com inteligência a essas questões. 

Constata-se que todas as questões acima mencionadas perpassam pela 

subjetividade de cada pessoa, pois a adaptação e a forma como lidam com qualquer 

mudança ou impactos provocados pela alteração na vida dos mesmos, passa pelo 

julgamento que essas pessoas fazem de cada situação vivenciada. Nesse sentido, a 

longevidade tem relação com essa capacidade de adaptação do ser humano, pois o 

prolongamento da existência não se relaciona apenas com boa saúde, mas também com a 

qualidade de vida em todos os sentidos, incluindo a vida social, econômica e psicológica.  



 

 

 
                  

O envelhecimento é uma experiência heterogênea e subjetiva, fatores pessoais, 

biopsicossociais, socioculturais e estruturais ao longo desse processo incidem diretamente 

no curso de vida individual, favorecendo ou não um envelhecimento saudável ou com 

fragilidade.  

O grau de vulnerabilidade das pessoas idosas no processo de envelhecimento é 

demonstrado tanto pela fragilidade física quanto psicológica, e isso tem ligação direta com a 

autonomia e a percepção/vivência da mesma no cotidiano delas. A autonomia da pessoa 

idosa pode apontar para perspectivas tanto em relação as suas condições de saúde, quanto 

em suas condições sociais, de vivência plena, de interação ao meio em que vive, enfim, ser 

cônscio de suas possibilidades em razão do próprio processo de envelhecimento, 

fortalecendo seu protagonismo. 

Quanto à autonomização da pessoa idosa, a conscientização de que a velhice 

não limita, não amortiza decisões e sonhos, pode ser um suporte num permanente 

movimento de busca, de procura, rumo a condições sociais, culturais e econômicas mais 

dignas, possibilita cada vez mais a essas pessoas fazerem uma “leitura de mundo”. Indo 

mais além de seu contexto imediato e consequentemente pensarem sua história social 

como passível de mudança, onde essa parcela da população seja respeitada e visível. 

A capacidade de percepção de que o idoso/a faz parte de uma sociedade, 

contribuindo com a economia do país, que tem presença marcante no seio familiar, faz parte 

de um processo muito particular, muitas vezes imperceptível para alguns. A segregação da 

pessoa idosa a leva a pensar que essa é uma condição permanente, deixando à margem a 

questão estrutural e as condições ínfimas que impossibilitam melhoria de vida e 

consequentemente de bem estar. Perceber a realidade nesse contexto seria poder vivenciar 

a autonomia, se aperceber dela, até a sua conscientização, enfatizando o protagonismo no 

processo de envelhecimento.  

Portanto, o equilíbrio para proporcionar qualidade de vida no processo de 

envelhecimento das pessoas está aliado ao reconhecimento da autonomia, sua vivência e 

sua relação com as condições de vida de cada um. A incapacidade física que a idade 

avançada muitas vezes traz não impossibilita a capacidade de cognição de uma pessoa na 

sua habilidade de viver uma vida social plena e saudável. 

 Qualidade de vida foi definida pela Organização Mundial da Saúde segundo o 

grupo de Qualidade de Vida como: 

 

A percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema 
de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
parâmetros e relações sociais. É um conceito amplo, afetado de uma maneira 
complexa pela saúde física da pessoa, estado psicológico, nível de independência, 



 

 

 
                  

relacionamentos sociais e a relação com características relevantes do seu ambiente” 
(The WHOQOOL Group, 1998). 

 

Incorporar o conceito de autonomia à pesquisa e à qualidade de vida traz 

algumas particularidades nos estudos sobre envelhecimento, possibilitando novos 

conhecimentos e novas perspectivas para esta questão. As pessoas envelhecem e não 

devem ser vistas como “casos”, mas sim como “sujeitos” possuidores de direitos e cônscios 

de si. 

Nas duas últimas décadas em nosso país o processo de envelhecimento tem se 

intensificado, permeado pela desigualdade social, nossa característica marcante. Além da 

pobreza estrutural que atinge grande parte dos brasileiros, existem os problemas do Estado 

no que concerne à manutenção do SUS – Sistema Único de Saúde e da Previdência Social 

“agravando consideravelmente a situação dos idosos (SAAD, 1992). 

 Nas sociedades pré-capitalistas associa-se a velhice a uma doença incurável, 

Camarano (2004) desumanizando o curso de vida e priorizando a juventude. Além de se 

vivenciar na modernidade a “tragédia do envelhecimento”, se responsabiliza os idosos pelo 

ônus que acarretam à política de Seguridade Social. Acrescenta-se a esse cenário a 

falência nos serviços de saúde, afetados pela crise da década de 1980 e pelas mudanças 

macroeconômicas, esfacelando o Estado, processo esse que afetará incisivamente a 

Política Nacional de Saúde. 

 

Nesse contexto, muito embora protegido(a) pelos direitos de cidadania, o(a) 
“usuário(a)” que atingir a sexagésima idade, provavelmente, enfrentará serias 
dificuldades de acesso a serviços públicos de saúde, cuja situação de doença 
devera ser agravada em razão de sua condição socioeconômica (PAIVA, 2014). 

 

Embora amparados pelo Estatuto do Idoso no que se refere à garantia de 

prioridade tanto no atendimento preferencial quanto na garantia de acesso à rede de 

serviços de saúde, o idoso enfrentará as mesmas dificuldades que as outras parcelas da 

sociedade enfrentam, não sendo priorizados como deveriam e como se preconiza na lei 

acima citada. 

Essa realidade vivenciada por grande parte do público idoso afeta suas 

condições de vida e consequentemente da qualidade de vida, mas não impossibilita à essa 

geração lutar pelos seus direitos, reivindicar sua prioridade e ser consciente do quão é 

importante a participação.  

À exemplo da participação, em 1985, segundo Haddad apud Paiva (1993), 

houve a criação da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP), 

fortalecendo e expressando as reivindicações da população considerada idosa. 



 

 

 
                  

Trabalhadores aposentados e pensionistas vinculados a Cobap sinalizavam através dessa 

participação a preocupação com os rumos que a Seguridade Social tomava e apontavam 

importante presença no cenário nacional nas lutas sociais contemporâneas. 

Nesse contexto de lutas e ganhos ressalta-se a promulgação da Política 

Nacional do Idoso (PNI), Lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 1994, onde instituiu-se os direitos 

sociais do segmento, destacando as diretrizes: 

 

Participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação, 
implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem 
desenvolvidos e Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de 
geriatria e gerontologia e na prestação de serviços (Brasil, 1994).  

 

Inúmeros ganhos podem ser identificados através da luta dos idosos para 

garantir um processo de envelhecimento seguro e saudável, seu protagonismo é essencial e 

marca presença efetiva nas políticas voltadas à eles. Um marco nesse processo é a 

aprovação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) através da Portaria nº 

2.528 de 19 de outubro 2006. Um novo conceito de saúde está sendo preconizado em 

relação ao segmento idoso: “Saúde da pessoa idosa é a interação entre a saúde física, a 

saúde mental, a independência financeira, a capacidade funcional e o suporte social” 

(Ramos, 2002).  

 

III - CONCLUSÃO 

 

 O idoso neste estudo é visto em sua totalidade, num constante processo de 

formação e transformação. A possibilidade e a capacidade de conseguir determinar sua vida 

de maneira autônoma, superando sua condição de heteronomia, demonstram com clareza a 

importância da conscientização desse sujeito enquanto cidadão, livre de sujeições. Sua 

consciência crítica é determinante nesse processo, desvelar seu protagonismo através de 

sua racionalidade e guiado pela práxis transformadora, o homem tem a possibilidade de 

emancipar-se, seguir suas vontades, seus desejos, suas escolhas. Autonomamente. 

A capacidade do idoso de transformar situações de alienação, opressão e 

ignorância, de revertê-las efetivamente, revela que ele se assume enquanto cidadão, que 

ele reconhece sua importância enquanto sujeito senhor de si, frente à possibilidade da 

liberdade plena, no limite de suas escolhas e responsável por elas. A autonomia nesse 

sentido vai se constituindo como imprescindível na vida dessas pessoas e as mudanças 

advindas nesse processo é um indício de efetividade da mesma. 



 

 

 
                  

Uma vida autêntica, autônoma, exige do idoso a capacidade de visão crítica da 

realidade ao qual está inserido, a possibilidade de não se conformar com sua condição e de 

exigir melhorias na qualidade de vida dos mesmos é um claro indício de que o processo de 

autonomização está se efetivando. Os idosos no processo de envelhecimento estão 

cônscios de que a mudança é condição para o livre exercício da cidadania, e sob esse ponto 

de vista, da cidadania, a prática é essencial. 

Decifrar a autonomia é caminhar pela subjetividade, ela é comum a todos, mas 

diferente em suas práticas, em sua consolidação. Estabelecer condições e relações para 

que a autonomia seja vivenciada depende também da tomada de decisão desse sujeito 

cônscio de si e dos outros. A consciência de que a natureza humana é obra inacabada, de 

que estamos em constante “construção”, em constante “lapidação”, nos faz capazes de 

caminhar na busca de novas perspectivas, de novas possibilidades. 

Ninguém se faz autonomamente, somos racionais sim, conscientes de nossas 

limitações, capazes de identificá-las e superá-las também. Só a razão não possibilita a 

autonomia, já pensava Paulo Freire, a razão instrumental não modificaria nossa realidade, 

ela precisa estar aliada à possibilidade de promover a mudança, se sustentando nela, dando 

significado a sua existência. O que somos depende de nós mesmos, de nossas vivências e 

experimentações. 

Assim sendo, ressaltar o protagonismo da pessoa idosa no processo de 

envelhecimento é primordial na busca de maiores proteções para esse público, para que 

essa vivência seja saudável, seja respeitada e seja, portanto, valorizada. 
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