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RESUMO 

 

 

A população idosa tem crescido no mundo todo, e tende a aumentar ainda mais. No Brasil 

esse processo não é diferente, a população idosa tem aumentado significativamente e não um 

há uma boa rede de suporte para esse número crescente de idosos. Pouco se sabe e pouco se 

estuda sobre essa parcela da população, sendo muitas vezes considerada um tabu para a 

sociedade. Esse artigo de revisão bibliográfica buscou fazer um levantamento da situação do 

idoso no Brasil, visto que há escassez de estudos sobre a temática, abordando aspectos 

relevantes como o processo de desenvolvimento, família e subjetividade. Trazendo a vista o 

que é ser idoso e as suas implicações no meio social e familiar. 

 

Palavras chave: Envelhecimento; idoso; subjetividade; família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The elderlypopulationhasgrownworldwide, andtendstoincreasefurther. In Brazil, thisprocessis 

no different, theelderlypopulationhasincreasedsignificantlyandthereisnot a goodsupport 

network for thisgrowingnumberofelderlypeople. Little 

isknownandlittleisstudiedaboutthispartofthepopulation, andisoftenconsidered a taboo for 

society. Thisarticleofliterature review soughttosurveythesituationoftheelderly in Brazil, 

sincethere are scarcestudiesonthesubject, addressingrelevantaspectssuch as 

thedevelopmentprocess, familyandsubjectivity. Bringing in sightwhat it istobeelderlyand its 

implications in the social andfamilyenvironment. 

 

Key words:Aging; elderly; subjectivity; family. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Está evidente hoje o processo de envelhecimento da população, sendo os idosos 

a parcela da população que mais cresce. Esse crescimento tem acontecido de maneira 

acelerada e não há um suporte em países em desenvolvimento como o Brasil, que apesar 

de haver leis que amparam o idoso essas ainda não funcionam como deveriam.  

Segundo a Organização das Nações Unidas o número de pessoas com 60 anos ou 

mais corresponde a mais de 12% da população mundial podendo chegar a 20% da 

população até meados do século. No Brasil o processo não é diferente, a população 

idosa está crescendo e de acordo com alguns estudos irá compor 14% da população em 

2020 e por isso tornam-se importante estudos que abordem essa temática. 

A estrutura familiar vem mudando ao longo dos anos, assim como as 

configurações familiares, podemos observar atualmente diferentes tipos de arranjos 

familiares onde o principal tem o idoso como o provedor de seu lar e em alguns casos 

esse provedor é mulher, quebrando o ideal de família tradicional e o estigma do idoso 

dependente. Este é visto pela sociedade como um indivíduo que não tem mais 

contribuições, um ser improdutivo que está à espera da morte, quando na verdade esse 

quadro é muito diferente, há muitos idosos ativos, independentes, provando que há 

muita vida além da velhice. Ser idoso é ainda um “tabu” para sociedade, as pessoas no 

mundo hoje anseiam a longevidade, mas não querem parecer velhas. 

Há muitos estigmas em relação ao idoso, pouco se sabe sobre essa parcela da 

população, esse artigo de revisão bibliográfica buscou fazer um levantamento da 

situação do idoso no Brasil, abordando aspectos envolvidos no processo de 

envelhecimento e trazendo a luz o que é ser idoso, velhice não se trata apenas de uma 

definição de idade, “A idade e o processo de envelhecimento possuem outras dimensões 

e significados que extrapolam as dimensões da idade cronológica. ” (SCHNEIDER, 

IRIGARAY, 2008). 

 

 

2. O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

A velhice vem acompanhada de perdas orgânicas, nos sistemas e cognitivas, 

sendo um processo natural e irreversível. De acordo com Mafra (2011) no processo de 

envelhecimento há mudanças morfológicas, fisiológicas e bioquímicas que se 



 
 

manifestam através de mudanças corporais como pele mais fina e enrugada, mudanças 

internas como rins debilitado, doenças crônicas, problemas com visão, audição, perdas 

nos processos cognitivos de memória, inteligência, entre outras. 

Estas transformações orgânicas que comprometem funcionalmente o 

indivíduo, afetando sua capacidade de se adaptar ao meio ambiente, o tornam 

mais vulnerável às doenças, com as complicações culminando, boa parte das 

vezes, com a morte. Estes mecanismos são ainda pouco conhecidos, mas 

alguns de seus fatores estão associados a padrões genéticos, os quais 

determinam a duração máxima da vida humana, estimada em 115 anos. 

(MAFRA, 2011). 

É importante salientar que o processo de envelhecimento não é igual para todas 

as pessoas, acarretando problemas diferentes para pessoas diferentes, essa diferença no 

envelhecer pode estar relacionada a genética de cada um e a fatores ambientais. 

Podemos notar idosos com 75 anos com a audição debilitada, enquanto idosos com 85 

ouvem até os mínimos sons, marcando essa ideia de que os processos variam de pessoa 

para pessoa. 

 O envelhecer acarreta problemas de visão e audição, de acordo com Papalia 

(2013) idosos mais velhos podem ter mais dificuldade para enxergar com pouca luz, são 

mais sensíveis ao brilho e podem ter problemas para localizar e ler sinais. Com isso, 

idosos mais velhos podem ter dificuldade para dirigir, ler, cozinhar, andar pela casa, se 

vestir e em outras atividades da vida diária em que a visão é utilizada, podendo causar 

acidentes ou até mesmo quedas. Em relação a audição, a perda pode dar uma falsa 

percepção que a pessoa idosa seja desatenta e distraída, fazendo com que os 

relacionamentos interpessoais sejam dificultados, sem contar os problemas comuns do 

dia a dia que necessitam de audição, ouvir uma pessoa chamando seu nome, por 

exemplo, de certa forma a debilidade da visão e audição diminuem a autonomia do 

sujeito. 

Há uma grande propensão de pessoas idosas apresentarem doenças crônicas, as 

principais causas de morte na velhice são devido a estas doenças, “No mundo todo, as 

principais causas de morte aos 60 anos ou mais são as doenças cardíacas, AVCs, 

doenças crônicas do pulmão, infecções do sistema respiratório e câncer de pulmão. ” 

(WHO, 2003).  Porém foi verificado em estudos que a prática de exercícios físicos 

aliada a alimentação saudável pode diminuir a probabilidade dessas doenças, aumentar a 

resistência física e ainda diminuir os efeitos do envelhecimento sobre o corpo, de forma 

a retardá-lo. 



 
 

“A demência é o termo geral para o declínio comportamental e cognitivo de 

causas fisiológicas capaz de interferir nas atividades diárias. ” (PAPALIA, 2013), essa 

demência muitas vezes vem acompanhada com o processo de envelhecimento e pode 

ser decorrente em grande parte de algumas doenças como Mal de Parkinson e 

Alzheimer, a maior parte das causas de demência é irreversível, porém em alguns casos 

podem ser revertidos ou retardadas por meio de tratamento. 

O Mal de Alzheimer é uma das doenças mais comunsem meio a população idosa 

e também a mais temida. ”Gradualmente, rouba dos pacientes a inteligência, a 

consciência e até mesmo a habilidade de controlar as funções de seu corpo, e finalmente 

os mata. ” (PAPALIA, 2013). Essa doença atinge milhões de pessoas em todo o mundo 

e pode aumentar ainda mais com o decorrer dos anos e com o envelhecimento da 

população global. 

Estão cada vez mais recorrentes os casos de depressão entre idosos, e são 

inúmeros os motivos, questões com aposentadoria, recursos financeiros limitados, 

viuvez, falta de atenção da família, abandono, insuficiência de vida social, mudanças 

físicas, além de pressões externas são os principais fatores da causa de depressão, pois 

geram uma grande carga negativa no indivíduo e esse muitas vezes se vê 

impossibilitado de gerir a própria vida. 

Além de todos os processos já citados o desenvolvimento tardio tende a 

comprometer a memória, inteligência, habilidades de processamento e muitas outras 

funções cognitivas. De acordo com Papalia (2013): 

O que explica os desenvolvimentos variados das habilidades cognitivas na 

vida adulta tardia? Em muitos adultos mais velhos, uma diminuição geral na 

atividade do sistema nervoso central contribui acentuadamente para perdas de 

eficiência do processamento de informação e alterações nas habilidades 

cognitivas. A velocidade de processamento, uma das primeiras habilidades a 

declinar, está relacionada à condição de saúde, equilíbrio e jeito de andar, e 

ao desempenho de atividades do dia a dia, como procurar números de 

telefone e conferir o troco (BALL, EDWARDS E ROSS, 2007 apud. 

PAPALIA, 2013). 

Em relação a cognição, SegundoPapalia (2013) podemos notar que há também 

questões com a memória, a grande maioria dos idosos apresentam perdas nas memórias 

de curto prazo, enquanto a memória sensorial se mantém intacta a memória de trabalho 

que exige um pouco mais de esforço mental é mais difícil de ser acessada por eles. 

“Tarefas que exigem somente ensaio, ou repetição, mostram muito pouco declínio. 

Tarefas que exigem reorganização ou elaboração mostram maior queda” (Emery et al., 

2008 apud. PAPALIA, 2013). A memória de longo prazo é dividida entre memória 



 
 

episódica, semântica e de procedimento. A parte que sofre maior dano é a memória 

episódica, essa parte é que nos permite, por exemplo, lembrar da refeição do almoço do 

dia anterior, ela está ligada a acontecimentos específicos do dia a dia e, portanto, é a que 

sofre maior degeneração com a idade. “Adultos mais velhos têm menor capacidade do 

que as pessoas jovens de fazer isso, talvez porque eles se concentrem menos no 

contexto (onde algo aconteceu, quem estava lá) e confiem mais no ponto principal do 

que nos detalhes” (Dodson e Schacter, 2002 apud. PAPALIA, 2013). As memórias 

semânticas e a de procedimentos não sofrem muitos danos e podem continuar formando 

memórias mesmo com a idade.  

Devemos considerar que adultos mais frágeis e com problemas de saúde estão 

mais propensos a ter problemas com memória e que muitos fatores interveem para essa 

dificuldade no armazenamento de informações, entre esses fatores está o estresse. “Em 

um estudo naturalista, quando se solicitou a 333 adultos mais velhos que mantivessem 

um diário, eles estavam mais propensos a relatar falhas de memória em dias 

estressantes, especialmente quando envolviam outras pessoas” (Neupert et al., 2006 

apud. PAPALIA, 2013). 

Observamos que idosos mais velhos (85 anos), tem menos autonomia com 

tarefas da vida diária “Sob uma perspectiva social, o envelhecimento está relacionado 

com a perda de autonomia e independência, limitando a capacidade de autocuidado, e 

consequentemente, comprometendo a qualidade de vida do indivíduo. ” (MAFRA, 

2011). Esta autonomia pode ser definida como a capacidade de decisão e de gerir sua 

própria vida, sendo a independência a incapacidade de realizar essas funções podendo 

ter um agravamento físico e mental.  

É importante salientar que nem todos os idosos são dependentes, a grande 

maioria dos idosos no mundo hoje padecem de doenças crônicas, porém alguns 

conseguem levar a vida e continuar mantendo sua autonomia e até mesmo viver 

sozinhos. Indo contra o senso comum, velhice não é sinônimo de deterioração e 

passividade.  

 

 

3. SUBJETIVIDADE NO PROCESSO DO ENVELHECIMENTO 

Há ainda um senso comum que a pessoa idosa é um ser improdutivo, sem 

serventia que está à espera da morte. Mas há vários autores que quebram essa ideia de 



 
 

que a velhice é um momento de deterioração e espera da morte, considerando essa fase 

da vida como um momento de grande sabedoria. 

É um período em que as pessoas podem reavaliar suas vidas, concluir o que 

ficou pendente e decidir como melhor canalizar suas energias e passar os 

dias, meses ou anos que lhes restam. Alguns querem deixar um legado aos 

netos ou ao mundo, transmitir os resultados de suas experiências ou 

confirmar o significado de suas vidas. Outros querem simplesmente dedicar-

se aos seus passatempos favoritos ou fazer as coisas que nunca tiveram tempo 

de fazer quando eram mais jovens. O “crescimento na velhice” é possível; e 

muitos idosos que se sentem saudáveis, competentes e no controle de suas 

vidas vivenciam essa última fase da vida de modo positivo. (PAPALIA, 

2013). 

 O envelhecer envolve muitas mudanças, como a aposentadoria, perdas de 

parentes e amigos, mudança na aparência física, surgimento de problemas de saúde, 

recursos financeiros limitados, entre outras. Devido a esses acontecimentos alguns 

autores consideram o envelhecer como um momento de crise de identidade, fazendo 

com que ele muitas vezes em meio a essas mudanças entre em crise. Outros estudos 

apontam essa fase como um processo de adaptação, o qual envolveria uma elaboração e 

uma adaptação das mudanças. 

Segundo Papalia (2013) com o envelhecimento os sentimentos negativos tendem 

a diminuir, as pessoas são menos enfoque aos sentimentos negativos dando maior 

destaque para os positivos, fazendo com as pessoas mais velhas sejam muitas vezes 

mais felizes que as mais jovens. “Adultos mais velhos em geral têm menos transtornos 

mentais e estão mais felizes e satisfeitos com a vida que adultos mais jovens (Mroczek e 

Kolarz, 1998; Wykle e Musil, 1993; Yang, 2008 apud. PAPALIA, 2013). ”. Levando 

em consideração que pessoas com mais sentimentos positivos tem maiores 

possibilidades de manter esse sentimento durante a vida e pessoas com sentimentos 

negativos tem maior possibilidade de leva-los durante a vida. 

Segundo o modelo dos cinco fatores e as pesquisas que lhe dão suporte, é 

improvável que pessoas hostis, em média, tornem-se muito mais amigáveis 

com a idade, a não ser que se submetam a tratamento terapêutico; e pessoas 

otimistas provavelmente continuarão esperançosas. Entretanto, estudos 

longitudinais e transversais que utilizaram uma versão modificada desse 

modelo constataram uma mudança contínua na vida adulta tardia: com o 

tempo, uma diminuição no neuroticismo (Allemand, 2007 apud. PAPALIA, 

2013); aumentos em autoconfiança, acolhimento caloroso e estabilidade 

emocional (Roberts e Mzoczek, 2008 apud. PAPALIA, 2013); e aumentos 

em conscienciosidade acompanhados por declínios em vitalidade social 

(gregarismo) e abertura para o novo. (Roberts e Mroczek, 2008 apud. 

PAPALIA, 2013). 



 
 

Existem muitas questões relacionadas a essa fase da vida, devido a essas 

questões há uma perda de autonomia em algumas atividades, somado a isso pode surgir 

sentimento de inutilidade e improdutividade. Estão cada vez mais recorrentes os casos 

de depressão nessa etapa da vida, e são inúmeros os motivos, um dos fundamentais 

incide no isolamento social e em sentimentos de solidão que como já abordado são as 

principais causas de depressão. 

Nesta direção de forte risco à saúde e à qualidade de vida dos idosos, Chelala 

(1992) apontou a variável isolamento social como relevante para a 

compreensão dos dinamismos da vida do ancião. Em suas palavras: "Esse 

isolamento social priva os anciãos de importantes apoios emocionais, físicos 

e financeiros (...). A este respeito é preciso assinalar que, mais do que o 

número de contatos sociais, é importante a qualidade dos mesmos, e lembrar 

a importância que tem, para os idosos, a companhia, o apoio, o afeto dos 

parentes e dos amigos." (p.22) (OLIVEIRA, PASSIAN, JACQUEMIN, 

2001) 

Segundo Papalia (2013) os relacionamentos sociais na terceira idade decaem 

bastante, fazendo com que a rede social tenha menos integrantes em comparação a rede 

dos mais jovens, porém os laços sociais são de extrema importância na terceira idade, 

pois ajudam a manter a mente e a memória em funcionamento.  “Quando o tempo que 

lhes resta se torna curto, os adultos mais velhos escolhem estar com as pessoas e nas 

atividades que atendem suas necessidades emocionais mais imediatas. ” (PAPALIA, 

2013). É observado em estudos que adultos mais velhos tendem a manter contatos com 

pessoas mais íntimas, mantendo sempre a família mais próxima, sua rede social 

geralmente é formada por amigos mais íntimos e parentes, porém tem maior 

proximidade da família. “À medida que os idosos abrem mão do apoio que antes 

recebiam dos amigos, passam a ganhar mais apoio emocional de uma pequena rede de 

vínculos familiares. ” (Shaw et al., 2007 apud. PAPALIA, 2013). 

O relacionamento social anda lado a lado com a saúde, “O apoio emocional 

ajuda as pessoas mais velhas a manter satisfação na vida, em face do estresse e de 

traumas como a perda do cônjuge ou de um filho, uma doença altamente letal ou um 

acidente (Krause, 2004b apud. PAPALIA, 2013); e os laços positivos tendem a 

melhorar a saúde e o bem-estar“ (PAPALIA, 2013). 

 

 

4. FAMÍLIA 

 



 
 

Diversas vezes ouvimos falar sobre a importância da família, “A família é 

requisitada para dar assistência em diferentes situações que exigem mudança, adaptação 

a novas tarefas e provimento de várias formas de suporte” (NERI, RABELO, 2015) 

observando claramente essa importância até mesmo nas políticas públicas que coloca 

como o principal meio de cuidado do idoso a família. “Ao se falar em família, hoje, 

devem-se considerar as mudanças que ocorrem na sociedade, como estão se construindo 

as novas relações humanas e mais, como as pessoas estão cuidando de suas vidas 

familiares.” (BULLA, AREOSA, 2010) 

A ideia de família de acordo com Küchemann (2012)era associada a ideia de um 

casal heterosexual como o núcleo da família, sendo o homem o provedor e a mulher 

responsável por cuidar dos filhos, cuidar da casa e dar amparo e cuidado aos idosos. 

Esse modelo de família foi sendo modificado com o tempo e foram sendo formadas 

novas configurações familiares. 

De fato, o tipo de arranjo familiar tradicional (homem-provedor, mulher-

cuidadora) vem diminuindo significativamente ao longo dos anos: se, em 

1992, representava quase 63% das famílias, em 2008, caiu para 50,5% do 

total. Por outro lado, observa-se que, nesse mesmo período, houve um 

aumento expressivo da chefia feminina. A proporção de famílias tendo uma 

mulher, sem cônjuge, como chefe aumentou de 25,9% (1992) para 34,9% 

(2008); e de 2,4% para 9,1% a proporção de famílias chefiadas por mulheres 

com cônjuge (Ipea, apud BANDEIRA, MELO & PINHEIRO, 2010, p. 110 

apud. KÜCHEMANN, 2012). Também tem aumentado o número de famílias 

constituídas por casais sem filhos. Esse arranjo familiar passou de 11,7% 

para 15,7%, entre 1998 e 2008. É também pertinente observar que, nesse 

arranjo familiar, tem crescido o número de casais em que ambos auferem 

rendimentos. Em 1998, esses casais representavam 3,2%, e, em 2008, 5,3% 

do total de casais sem filhos, o equivalente a 2,1 milhões de famílias 

(BANDEIRA, MELO & PINHEIRO, 2010, p. 111 apud. KÜCHEMANN, 

2012). 

Cabe ressaltar a existência de arranjos não apenas monoparentais, mas também 

unipessoais. Segundo estudos o número de pessoas morando sozinhas no Brasil 

aumentou significativamente nos últimos anos, incluindo pessoas idosas, “Entre os 

idosos brasileiros observa-se aumento do número de domicílios unipessoais. Em 2006, 

representavam 13,2% dos arranjos domiciliares de idosos e 40,3% dos domicílios 

unipessoais brasileiros.” (NERI, RABELO, 2015). Há uma maior quantidade de pessoas 

com 60 anos ou mais que vivem sozinhas e a maior parcela é de mulheres. 

Em relação a arranjo monoparentais, a prevalência é ainda desse tipo de arranjo 

e devemos levar em consideração que atualmente no Brasil muitos idosos são vistos 

como provedores “Cerca de 80% dos idosos brasileiros têm casa própria e chefiam 

86,5% das famílias a que pertencem.” (NERI, RABELO, 2015) De acordo com estudos 



 
 

as famílias que tem idosos em seus membros são as famílias com melhores índices 

econômicos. É importante salientar que muitas vezes o idoso mesmo com problemas de 

saúde continua sendo o provedor da família, e isso se dá devido a questões econômicas 

da família “ Esses, mesmo doentes e com algum grau de incapacidade, eram chefes de 

família e seus principais provedores.” (NERI, RABELO, 2015). 

A maioria dos atuais idosos foi socializada segundo um padrão de família 

tradicional no qual os maridos são os chefes de família e provedores, cabendo 

à esposa a responsabilidade pelo cuidado da casa e dos filhos. Por 

consequência, as mulheres idosas só assumem o papel de chefes de família 

quando viúvas, solteiras ou divorciadas, mas com renda. É comum que, 

devido a convenções culturais associadas aos papéis de gênero, elas 

acumulem os papéis tradicionais de cuidadoras de netos, doentes e idosos, de 

manutenção do lar e o recém adquirido papel de provedoras. (NERI, 

RABELO, 2015). 

É possível observar a diversidade na configuração familiar das mulheres, sendo 

diferente do que quando os homens são provedores. O homem mantém o modelo 

clássico de família com esposa e filhos, enquanto nas configurações familiares das 

idosas  “Aparece também o papel da avó cuidadora que assume o cuidado dos netos, 

enquanto os filhos trabalham ou quando se separam, inclusive financeiramente.” 

(BULLA, AREOSA, 2010).  

De acordo com Rabelo e Neri (2015) O arranjo familiar, a saúde psicológica e o 

estado de saúde estão relacionados. “A presença do cônjuge ou companheiro e o maior 

envolvimento social são indicadores de melhor funcionalidade, de melhor saúde 

psicológica e de fluxo de transferências de recursos menos oneroso para o idoso.” 

(NERI, RABELO, 2015).  

 

 

5. A SITUAÇÃO FAMILIAR DIANTE AO ENVELHECIMENTO 

 

O processo de envelhecimento da população brasileira foi rápido, como destaca 

alguns estudos, ocorrendo em poucas décadas. E o que chama atenção é que apesar 

desse fenômeno do envelhecimento populacional ter sido previsto há algum tempo, só 

agora o país tomou consciência da demanda, formulando a Política Nacional do Idoso 

(1994) e Estatuto do Idoso (2003), porém ainda é bastante debilitada, pois sua 

implantação ainda é recente, não tendo muita estrutura para a demanda crescente de 

idosos. “O Brasil caminha para ser um país maduro, mas sem maturidade suficiente para 

conseguir as relações de cuidar e ser cuidado.” (MAFRA, 2011) 



 
 

Cuidar também significa aproximar-se, estar presente e valorizar o/a outro/a 

com a devida atenção à sua individualidade. Cuidar é, pois, uma atividade 

que possibilita um encontro dialógico entre o ser que cuida e o ser que é 

cuidado. Levando-se em consideração que, com o avanço da idade, o idoso e 

a idosa podem sofrer graduais perdas cognitivas, apresentarem mudanças 

comportamentais e emocionais, a atividade do cuidado não pode ser uma 

atividade movida meramente por questões humanitárias ou éticas. Requer 

competências específicas para o seu exercício e boas condições de saúde de 

quem a exerce. (KÜCHEMANN, 2012). 

Geralmente nesta fase da vida as pessoas se tornam mais dependentes e necessitam de 

cuidados, e essa tarefa recai sobre a família. Grande parcela das famílias brasileiras não 

tem um conhecimento acerca do cuidar e por isso “a necessidade de uma ação imediata 

para instrumentalizar as famílias para a assistência aos idosos, visto que a apresentada 

pelas famílias se revelou como ineficaz. ” (MAFRA, 2011) 

No entanto, se queremos que nossos idosos e nossas idosas permaneçam no 

convívio familiar com um atendimento de qualidade, os/as cuidadores/as 

familiares de idosos/as dependentes deveriam ser alvo de orientação, 

capacitação e supervisão. Deveriam receber em casa visitas periódicas de mé-

dicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e demais profissionais 

afins. Ademais, ao serem propostos cuidados familiares, caberia examinar a 

estrutura familiar na qual o/a idoso/a se insere, haja vista que a família, como 

veremos mais adiante, nem sempre está em condições de prestar os devidos 

cuidados. (KÜCHEMANN, 2012). 

As políticas públicas ainda não são suficientes para suprir todas as necessidades 

do idoso. “Logo a integração do uso dos recursos disponíveis se torna indispensável 

para abordar a questão do envelhecimento, pois os serviços de saúde ainda não têm 

condições estruturais adequadas para atender às necessidades desse grupo em 

crescimento” (MAFRA, 2011). 

Como envelhecimento está acontecendo de modo acelerado estas políticas 

podem se tonar ainda mais insuficientes chegando a um processo caótico. É de grande 

importância a implementação de políticas públicas para a população idosa, visando o 

acompanhamento e informação às famílias e também para os idosos. 

Geralmente a decisão pelo cuidar, passa pela situação econômica do idoso, 

principalmente no Brasil, é levado em consideração a renda do idoso e da família 

“Nesse momento, verifica-se a decisão da família muitas vezes voltada para a renda do 

idoso e como esta pode subsidiar sua manutenção em um contexto mais amplo, visto 

que em alguns casos a renda do idoso é a única renda familiar. ” (MAFRA, 2011). 

Deve-se atentar ao fato de que acreditar que a decisão familiar de cuidar do 

idoso dependente ou de transferir esta responsabilidade/atribuição a uma 

instituição ou a um cuidador pode se basear, principalmente no Brasil, na 

perspectiva econômica. (MAFRA, 2011). 



 
 

Muitas vezes a decisão pelo cuidar é levada pela situação econômica como já foi 

visto antes, verificado em estudos que em muitas famílias brasileiras a renda do idoso é 

a única renda familiar, passando este a ser o único subsidiário da família, colocando-o 

no lugar de provedor. “Considerando-se, por exemplo, a decisão da família pela opção 

de se responsabilizar pelo cuidar do idoso, esta pode se reverter na instalação de um 

processo de reestruturação econômica para a mesma. ” (MAFRA, 2011) 

Apesar da Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso considerarem que a 

atenção aos idosos seja papel da família, do Estado e da sociedade. De acordo com 

Küchemann (2012) A participação do Estado Brasileiro é apenas pontual e com poucas 

responsabilidades, a maior parte das responsabilidades recai sobre a família como já 

havia sido pontuado. Muitas famílias têm recursos financeiros limitados e faltam 

recursos para a contratação de um cuidador especializado, então o cuidado dos idosos 

geralmente são realizados por um membro da família. 

A presença de tantos familiares pode ser enriquecedora (McIlvane, Ajrouch e 

Antonucci, 2007 apud. PAPALIA, 2013), mas também pode criar certas 

pressões. Um número crescente de famílias tende a ter pelo menos um 

membro que tenha vivido o bastante para ter várias doenças crônicas e cujos 

cuidados podem ser físicas e emocionalmente exaustivos (C. L. Johnson, 

1995 apud. PAPALIA, 2013). Agora que o grupo que mais cresce na 

população tem 85 anos ou mais, muitas pessoas na faixa dos 60 ou mais, cuja 

própria saúde e energia começam a vacilar, passam elas mesmas a servir de 

cuidadoras. Geralmente, o fardo dessa assistência Inter geracional cabe às 

mulheres (Grundy e Henretta, 2006 apud. PAPALIA, 2013). A razão, em 

grande parte, são as normas de papel de gênero das mulheres como 

cuidadoras (Brody, 2004, apud. PAPALIA, 2013). 

Dependendo do nível de autonomia e dependência do idoso esse cuidado ás 

vezes se torna muito pesado para o cuidador, principalmente se esse idoso precisar de 

uma atenção integral. Segundo Mafra (2011) normalmente um membro da família 

necessita se afastar de o trabalho pelo fato da rede de suporte existir e ser insuficiente, 

não conseguindo dar a atenção necessária que esse idoso precisa, recaindo essa atenção 

de modo integral para o cuidador. “Em consequência de uma nova rotina, a dinâmica 

familiar sofre alterações, exigindo reajustamentos e deslocando relações de poder, 

dependência e intimidade. ” (PEREIRA, ROCON, 2010). 

 Pereira e Rocon (2010) salientam que essas mudanças podem ser geradoras de 

estresse familiar, o comprometimento da capacidade funcional do idoso pode causar 

muitos conflitos na família, uma vez que o idoso se torna vulnerável e dependente. Esse 

momento é difícil tanto para família quanto para o idoso que se vê dependente. “Quando 

o idoso se torna dependente, as alterações são inevitáveis e envolvem afeto, finanças, 



 
 

relações de poder e outras, desenvolvendo um processo de reorganização familiar. ” 

(JEDE, SPULDARO, 2009). 

O cuidado e a habilidade do cuidar são adquiridos na prática diária como relata 

Jede e Spuldaro (2009) essas habilidades são adquiridas conforme a necessidade, com 

seus erros e acertos. “O cuidado também é percebido como gratidão ao familiar idoso e 

zelo por seu bem-estar. O cuidar, quando se torna gratificante, é uma demonstração de 

reconhecimento pela família e algumas vezes pelo idoso.” (THOBER; CREUTZBERG; 

VIEGAS, 2005 apud.JEDE, SPULDARO, 2009). Quando o cuidar se torna gratificante 

ele passa a ser mais aceitável e prazeroso tanto para o familiar quanto para o idoso. 

 

 

6. UM OLHAR SOBRE O ENVELHECIMENTO 

 

Há muitos critérios para a definição do que é ser um idoso, porém o mais 

utilizado atualmente é o limite etário, observamos que 60 anos é limite que caracteriza 

essa transição na maioria dos países em desenvolvimento, enquanto em países 

desenvolvidos esse limite é de 65 anos. “O conceito de idoso, no entanto, envolve mais 

do que uma demarcação de idade-limite biológica. Idoso, em termos estritos, é aquele 

que tem “muita” idade.” (OTERO, 2001). 

Por outro lado, apesar de se saber intuitivamente o que é ficar velho, é difícil 

definir quais são as características do idoso. Diferentemente das crianças e 

adolescentes, e até mesmo dos adultos, pessoas acima de 60 ou 65 anos 

possuem características pessoais tão diversificadas quanto é possível em um 

grupo que pode conter diferenças etárias de mais de 30 anos. Entre os idosos 

encontram-se pessoas num gradiente que vai desde aquele que desempenha 

todas as suas atividades de maneira independente, trabalha, tem renda, boa 

saúde, relações familiares e sociais, até a pessoa totalmente dependente de 

cuidados de terceiros, com necessidades físicas e psíquicas extremas, que não 

se relaciona mais familiar ou socialmente por impedimentos de saúde, por 

exemplo. (WALTER, 2010). 

Entende-se envelhecimento por diversas óticas e no geral numa perspectiva 

biológica o processo de envelhecimento se caracteriza como uma espécie de 

“degeneração” do corpo. Esse processo além de implicações nos aspectos biológicos e 

físicos tem também implicações em aspectos psicológicos e sociológicos. 

O envelhecimento é algo natural e irreversível, sendo comum para o sujeito, a 

cada dia que passa nos tornamos um pouco mais velhos. Esse processo não é igual para 

todas as pessoas, apesar de se atribuir a imagem de um ser doente à espera da morte ao 

idoso, nem todos os idosos são doentes. Devemos ter consciência que esse processo 



 
 

varia de pessoa para pessoa, podemos observar idosos que tem estilos de vida 

totalmente independentes enquanto outros se encontram dependentes de cuidados. 

Há muitos estereótipos sociais em relação ao idoso, “Os estereótipos refletem 

ideias errôneas comuns, como: as pessoas idosas são doentes, são rabugentas e 

excêntricas.” (SCHNEIDER, IRIGARAY, 2008) A grande parte desses estereótipos 

geram imagens distorcidas da velhice. ” Embora a velhice seja nada além do que um 

construto social, o preconceito continua florescendo. A idade é uma categoria embutida 

dentro dela mesma, é discutível e obsoleta.” (SCHNEIDER, IRIGARAY, 2008).  O 

envelhecimento é na maioria das vezes colocado a margem, podemos observar que 

atualmente as pessoas querem viver mais, porém não querem ser associadas com a 

figura de um idoso e muito menos se parecer com um.  

O idoso infelizmente é ainda muito marginalizado no Brasil, ainda permeia a 

ideia de que este é um sujeito que é incapaz de ter dependência que por isso deve ficar 

isolado e afastado da sociedade. 

Essa marginalização e as modificações observadas no status social e no 

relacionamento do idoso com outras pessoas ocorrem como consequência das 

seguintes questões: (a) crise de identidade, desencadeada pela perda dos 

papéis sociais; (b) mudanças de papéis nos meios familiar e comunitários, 

exigindo desenvolvimento da capacidade de adaptação dos envolvidos; (c) 

aposentadoria, em geral insuficiente para atender às suas necessidades e que 

pode vir acompanhada de um sentimento de inutilidade, mergulhando o idoso 

no isolamento e na depressão; (d) perda de amigos e parentes, como também 

da condição econômica, o que faz com que o indivíduo idoso se sinta sem 

referencial, sem rumo; e (e) diminuição de contatos sociais em função da 

tendência individualista da sociedade, onde cada um se preocupa apenas em 

conquistar e preservar seu espaço, subestimando a importância dos encontros 

interpessoais. (MAFRA, 2011). 

A qualidade de vida na velhice é de extrema importância como destaca Mafra 

(2011) está relacionada a autonomia, autodeterminação e independência, visto isso há a 

necessidade de políticas sociais e estudos com foco no idoso e as questões que 

interferem na qualidade de vida nesse momento da vida, de maneira a manter e ou 

restaurar esses princípios que são os fatores primordiais para que o idoso tenha uma boa 

qualidade de vida e exerça um papel ativo na sociedade. 

Idosos tem toda a capacidade de serem pessoas ativas como dizem estudos, e por 

isso a “necessidade de trabalhar esses indivíduos como foco, tanto nas perdas orgânicas 

quanto afetivas, dando-lhe auxílio no planejamento para o futuro e na adaptação aos 

novos papéis. ” (MAFRA, 2011) para o indivíduo, a velhice é um período de crise de 

identidade e transição e, entretanto, não basta a atitude de aceitá-la, é necessário que 

seja trabalhado métodos de enfrentamento com muito cuidado para que não se 



 
 

reproduza a passividade e se alimente o preconceito da sociedade com o indivíduo 

idoso. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se por envelhecimento alterações fisiológicas, morfológicas e 

bioquímicas que ocorrem no organismo ao longo do tempo, essas alterações se 

caracterizam por perdas orgânicas, nos sistemas e cognitivas, sendo um processo natural 

e irreversível. Com o envelhecimento surgem também as doenças crônicas, problemas 

de audição, visão, memoria, depressão e uma série de outros problemas, que pode 

muitas vezes diminuir a autonomia do idoso. E importante salientar que o processo de 

envelhecimento e bastante singular, sendo assim, cada indivíduo passa pelo processo de 

envelhecimento de maneiras distintas. 

O envelhecer abarca muitas mudanças e por isso e visto por muitos autores como 

um período de adaptação que envolve uma elaboração e uma acomodação as mudanças, 

sendo visto como um período de transição e enfrentamento. Sendo o enfrentamento de 

estrema importância nessa etapa da vida, Papalia (2013) destaca que este é um 

importante aspecto da saúde mental, ele consiste no pensamento ou comportamento 

adaptativo que reduz ou alivia o estresse de condições prejudiciais, ameaçadoras ou 

desafiadoras. 

É importante que os idosos mantenham seus relacionamentos sociais, pois 

ajudam a manter a memória em funcionamento. Pode se observar que na terceira idade a 

rede social e formada por um grupo menor de pessoas, sendo essas pessoas amigos mais 

íntimos, familiares e parentes. Esses relacionamentos tem um papel extremante 

benéfico, andando lado a lado com a saúde. O apoio emocional ajuda a pessoas em 

situações de estresse e traumas e a manter a satisfação na vida. 

O relacionamento familiar e extremamente benéfico nessa etapa da vida, uma 

vez que a presença familiar e estruturadora para o idoso por conta da relação de afeto, 

estima e gratificação existente. Em alguns estudos é possível observar o quanto é 

importante para saúde mental a relação familiar, porém a convivência com familiares 

abarca benefícios e dificuldades, tanto para família quanto para o idoso. 

A família é vista como um suporte para o indivíduo idoso, podendo ter um papel 

protetor ou prejudicial, o êxito dessa relação se dará na capacidade de o familiar 



 
 

respeitar sua autonomia, diferenças e dificuldades. Esse cuidado para com o idoso se 

sucederá de acordo com a estrutura familiar, contexto cultural, político, econômico, 

percepção de obrigação e moral. 

 É importante que nesse cuidado seja respeitada as capacidades e limitações do 

idoso, estimulando-o a realizar as atividades da vida diária dando-lhe apenas um auxílio 

quando se fizer necessário, pois a realização das atividades são de extrema importância 

para sua saúde física e mental. Notamos com esse estudo que quando a família coloca o 

idoso no papel de indivíduo dependente, o cuidado se torna prejudicial, fazendo com 

que ocorra muitas perdas na saúde deste. 

Infelizmente há ainda na sociedade uma crença de o idoso é um indivíduo 

improdutivo, dependente que está à espera da morte. Notamos que essa população ainda 

é muito estigmatizada e marginalizada com muitos preconceitos a serem superados. Há 

poucos estudos sobre essa temática, mesmo esse sendo um assunto importante. É 

necessário que se faça pesquisas nessa área, destaco aqui a dificuldade de encontrar 

estudos sobre essa temática, mesmo sendo uma população que cresce o indivíduo idoso 

é ainda um tabu para a sociedade. 
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