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v

“Uma sociedade para todas as idades possui 
metas para dar aos idosos a oportunidade 
de continuar contribuindo com a sociedade. 
Para trabalhar neste sentido é necessário 
remover tudo que representa exclusão e 
discriminação contra eles (...)”

Plano de Ação Internacional sobre o Envelhe-
cimento (parágrafo 19), Madrid, 2002.
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vii

Introdução

João Iotti1 

Gostaria de iniciar esta obra manifestando meus 
agradecimentos a todos (as) que participaram das re-
uniões abertas do Grupo de Estudos dos Direitos da 
Pessoa Idosa de Jundiaí. Agradecer, também, todas 
as instituições públicas e privadas que acolheram o 
projeto e, de alguma forma, trouxeram a motivação 
necessária para os autores.

Em segundo plano, os temas tratados pelos auto-
res, representam não apenas uma síntese das reuniões 
realizadas, como também anos de experiência, estudo 
e pesquisa em suas respectivas áreas do conhecimento. 

Não poderia realizar uma nota introdutória sem 
mencionar que de todos os problemas visivelmente 
insolúveis da humanidade, um começou a ganhar 
destaque: o envelhecimento e seus desdobramentos 
na sociedade contemporânea.2

1 Advogado. Extensão Universitária em Direito do Trabalho pela Uni-
versidade de São Paulo (USP); Membro da Comissão Especial dos 
Direitos da Pessoa Idosa da OAB/SP (gestão 2016-2018); Membro 
da Comissão de Direito do Trabalho, Direito Tributário e Cidadania 
e Ação Social da 33ª Subseção OAB/SP (gestão 2016-2018); Mem-
bro da Comissão do Terceiro Setor da 33ª Subseção OAB/SP (ges-
tão 2019-2021); Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa de Jundiaí (gestão 2018-2020); Fundador do Projeto 
GEDPI (Grupo de Estudos de Direitos da Pessoa Idosa de Jundiaí/SP).

2  HANARI, Yuval Noah. Sapiens - Uma breve história da humanidade. 
33 ed. Porto Alegre. L&PM.2018. P. 276-277.
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viii

Podemos observar que antes do fim da era mo-
derna, por volta dos séculos XV e XVIII, a maioria das 
religiões e ideologias não tratavam essa temática. No 
entanto, encontramos na literatura alguns traços sobre 
o envelhecimento e a relação com a morte, através da 
criação de mitos e filosofias.

 Como exemplo, cito um antigo poema épico 
mesopotâmico, escrito pelos sumérios em algum mo-
mento em torno de 2000 a.C. Conhecido como   Epo-
peia de Gilgamesh, “considerada a obra de literatura 
mais antiga da humanidade.” 3

O mito do Rei Gilgamesh que compartilho com 
os leitores, se refere a busca pela imortalidade. 

Na história tradicionalmente conhecida, o Rei 
Gilgamesh presenciou a morte de seu melhor amigo, 
Enkidu. Nesse momento, foi tomado por um sentimento 
muito forte e iniciou a busca pela imortalidade. No 
entanto, fracassou em sua busca. Ele voltou para casa 
de mãos vazias, sem encontrar sua imortalidade, mas 
com um novo conhecimento. Aprendeu que, quan-
do criaram o homem, os “deuses” estipularam que a 
morte é seu destino inevitável e que o homem precisa 
aprender a conviver com isso.4

A busca pela imortalidade de Gilgamesh em 
determinada perspectiva pode ser observada nos fenô-
menos do envelhecimento e longevidade na atualidade. 

3 SILVA, Daniel Neves. “O que é a Epopeia de Gilgamesh?”; Brasil 
Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/his-
toria/o-que-e-epopeia-gilgamesh.htm. Acesso em: 22 jul. 2019.

4 HANARI.Yuval Noah. Sapiens - Uma breve história da humanida-
de. 33 ed. Porto Alegre. L&PM.2018. P. 276-277.
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ix

Um fato muito discutido e noticiado é o envelhe-
cimento populacional e longevidade, em escala global. 
Os números demonstram que o envelhecimento e 
longevidade são uma realidade. Segundo a ONU-
Brasil, “à medida que taxas de fertilidade diminuem, 
a proporção de pessoas com 60 anos ou mais deve 
duplicar entre 2007 e 2050, e seu número atual deve 
mais que triplicar, alcançando dois bilhões em 2050. 
Na maioria dos países, o número de pessoas acima dos 
80 anos deve quadruplicar para quase 400 milhões até 
lá. O número global de pessoas idosas – com 60 ou 
mais anos de idade – está projetado para aumentar de 
962 milhões em 2017 para 1,4 bilhão em 2030 e 2,1 
bilhões em 20505”

 Podemos observar em grande escala de infor-
mações oficiais que o número de pessoas acima de 
60 e 80 anos alcançaram níveis jamais vivenciados 
pela sociedade.

A reflexão sobre o assunto traz consigo a pro-
fundidade e complexidade do tema. O que motiva, 
nós, Seres Humanos, a buscar uma vida cada vez mais 
longa?  Estamos, em última instância, buscando burlar 
as leis do tempo? 

A relação do Ser Humano com o envelhecimen-
to e suas consequências, com certeza serão objetivo 
de estudos nos próximos anos.

Podemos ir mais longe sobre o assunto. Já 
podemos notar a movimentação de uma “minoria 
crescente de cientistas e pensadores falando mais 

5 Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas/. Acesso 
em: 21 jul. 2019.
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abertamente sobre o assunto hoje em dia e declara a 
principal empreitada da ciência moderna é derrotar 
a morte e garantir aos humanos a juventude eterna. 
Exemplos notáveis são o gerontologista Aubrey de Grey 
e o polímata e inventor Ray Kurzweil (ganhador da 
Medalha Nacional dos Estados Unidos para Tecnologia 
e Inovação em 1999).”6. 

Nesse diapasão, os mitos ventilados na antiga 
Suméria, sobre a busca de um Rei pela imortalidade, 
talvez, agora são tratados em uma outra linguagem: da 
ciência (engenharia genética, medicina regenerativa 
e a atual nanotecnologia) que estimulam um cenário 
promissor para aumentar a expectativa de vida.

Por fim, não teremos uma resposta para o que 
nos aguarda no futuro, mas certamente, o fenômeno do 
envelhecimento e longevidade traz consigo uma carga 
de desafios e adaptações. Espero que, de alguma forma, 
essa singela obra possa trazer a motivação necessária 
para a inclusão do assunto no debate social.

6 Harari, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã; 
Tradução Paulo Geiger. 1.ed. São Paulo. Companhia das Letras, 2016. 
P.33.
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Capítulo 1

Curva da felicidade

Adalberto Arilha7

A velocidade com que a população brasilei-
ra envelhece é galopante. No entanto, a percepção 
exata deste fenômeno ainda parece distante do nosso 
cotidiano.

Façamos, então, algumas contas para que a pers-
pectiva do problema seja colocada de forma correta.

Em 2018, segundo o IBGE, a população bra-
sileira atingiu 208,4 milhões de habitantes. Destes, 
aproximadamente, 13% possuíam mais de 60 anos.

Isto significa que, entre nós, já circulam mais de 
27 milhões de idosos, ou o equivalente à população 
de 65 Jundiais.

 O IBGE também nos apresenta projeções 
para 2060, onde o total de idosos passará de 25% da 
população, chegando a 58,25 milhões de brasileiros, 
equivalentes não mais a 65, mas a 140 Jundiais. 

O número por si só já é estonteante, mas o fator 
tempo transforma o que é enorme em urgente.

7 Advogado, especialista em Direito Ambiental e mediador. Atua jun-
to ao CEJUSC de Jundiaí, onde participa do projeto Família Cuida-
dora, voltado especialmente para situações familiares envolvendo 
idosos. É criador dos projetos REFELICIDADE e Divorcio Suave, dis-
poníveis nas redes sociais.
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Supondo, apenas para efeito de visualização 
destes dados, que pudéssemos construir ambientes 
inteiramente novos e adequados para esta torrente de 
novos idosos. Teríamos, então, que construir uma nova 
Jundiaí a cada seis meses, pelos próximos 41 anos. 

Este é o tamanho do desafio que se impõe à 
sociedade brasileira.

 Pelo seu gigantismo e pelo superlativo de seus 
números, o fenômeno do envelhecimento necessaria-
mente passa por mudanças profundas na maneira de 
enxergar nossa realidade.

Sem dúvida, esta realidade é desafiadora.

No entanto, é preciso que o envelhecimento 
deixe de ser visto como um problema e passe a ser 
visto como oportunidade.

Enquanto um problema precisa ser resolvido, 
extinto, uma oportunidade há de ser acolhida, desen-
volvida e frutificada.

Hoje o envelhecimento da população é visto 
como um enorme peso a ser suportado por toda a 
sociedade.

A narrativa da velhice como uma longa e ine-
xorável caminhada rumo à decrepitude surgiu, e se 
consolidou, no período compreendido pela segunda 
metade do século XIX e as duas primeiras décadas do 
século XX. 

Derivou-se, essencialmente, das novas desco-
bertas da medicina sobre o corpo envelhecido, e da 
institucionalização das aposentadorias.



17

Novos olhares sobre a longevidade: temas atuais

A partir de então, gradualmente, a velhice passa 
a ser entendida como um estado fisiológico específico, 
cujas principais características se agrupam sob o signo 
da senescência. Desta forma, a medicina moderna 
definiu o estudo da velhice e do envelhecimento como 
problemas clínicos, certezas biológicas e processos 
invariáveis.

Por outro lado, e simultaneamente, a velhice co-
meçou a ser objeto do discurso de legisladores sociais, 
dando ensejo à criação de caixas de aposentadoria e de 
asilos para velhos, à medida que as primeiras gerações 
de operários que começavam a envelhecer.

Assim, a velhice destes trabalhadores foi asseme-
lhada à invalidez, ou seja, à incapacidade de produzir. 
E em pouco tempo, a ideia de envelhecimento passou 
a ser sinônimo de absoluta inaptidão laboral.

Esta é a narrativa sobre o envelhecimento que 
ainda prepondera nos dias de hoje. 

No frigir dos ovos, por este olhar canhestro, ve-
lhos e velhice se constituem apenas em peso enorme 
à sociedade produtiva. 

No entanto, é necessário abandonar esta visão 
do século XIX e passar a ver o envelhecimento sob os 
novos paradigmas que modelam o século XXI. 

Neste sentido, trazer o conceito de Curva da 
Felicidade em espaço tão exíguo é um desafio muito 
maior do que pode parecer à primeira vista.

O primeiro estranhamento do leitor, com cer-
teza, dar-se-á pela justaposição de duas palavras que 
advém de campos tão diversos.
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Afinal, a curva aqui apontada vem dos recantos 
áridos da matemática, trazendo consigo ares de ciência 
exata recoberta de precisão.

Ao contrário, Felicidade não poderia pertencer 
à campo mais oposto.

Todos sabemos, ou pelo menos sabíamos, que 
Felicidade é conceito pertencente à Filosofia. Desde 
Aristóteles, a humanidade discute o que é, e mesmo se 
existe, Felicidade. E tudo indica, que até o momento 
desta edição não se chegou a nenhum consenso.

No entanto, com a crescente e avassaladora 
quantidade de dados disponíveis na Internet, uma nova 
geração de economistas passou a construir as bases 
de uma nova área de estudos: a Economia Compor-
tamental.

Nesta nova área de estudos era possível medir 
o quanto cada pessoa percebe-se feliz. Simplesmente 
perguntando-lhe como se sente. Nada de grandes 
devaneios filosóficos.

O resultado de milhões de dados coletados ao 
redor do mundo nos últimos 10 anos surpreendeu a 
todos.

Obteve-se um gráfico no formato da letra U, 
onde a partir dos 18 anos a satisfação com a própria 
vida vai diminuindo até chegar ao seu mínimo, entre 
os 40 e 50 anos. Pense neste período como sendo a 
“barriga” da letra U.

Após os 50 anos, os dados indicam, que a 
satisfação com a própria vida vai aumentando cons-
tantemente, apesar de todas as limitações do enve-
lhecimento.
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Esta curva, em forma de U, recebeu o nome de 
Curva da Felicidade.

O fato é que ninguém, nunca, havia procurado 
por algo tão insólito quanto uma Curva da Felicidade, 
simplesmente por que ninguém, nunca, havia esperado 
encontrar algo assim.

Porém, o novo ambiente tecnológico do século 
XXI permitiu sua descoberta, e seu potencial é abso-
lutamente disruptivo.

Ao contrário da narrativa construída no século 
XIX, onde o envelhecimento é sinônimo de decadên-
cia, a avalanche de dados disponíveis no século XXI 
nos mostra que não será possível envelhecer sem ser 
crescentemente feliz.
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Adriana Maria de Fávari Viel8

O Brasil apresenta uma população de 
209.918.4169, e o Estado de São Paulo é o mais po-
puloso da Federação, com 45.866.134 habitantes. No 
Estado de São Paulo, a população idosa é constituída 
por quase 6 milhões de habitantes, representando 
13,19% da população10. A cidade de São Paulo, metró-
pole paulista, apresenta, segundo a Fundação SEADE11, 
uma população idosa de aproximadamente 1.700.000 
(um milhão e setecentos mil), 15% (quinze por cento) 
do total dos paulistanos. E projeta, para o ano de 2050, 

8 Advogada e Professora. Especialista em Direito Processual Civil e 

Especialista em Políticas e Gestão Governamental, com aperfeiçoa-
mento em Direitos da Pessoa Idosa. Presidente da 166ª Subseção 
de Vinhedo, abrangência Louveira da OAB/SP (gestões 2010-2012 e 
2013-2015) Presidente da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa 
Idosa da OAB/SP (gestão 2016-2018) Membro da Comissão Nacional 
dos Direitos da Pessoa Idosa do CFOAB (gestão 2017-2019).

9 Projeção da população do Brasil e das unidades da Federação. Dis-
ponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. 
Acesso em: 16 mai. 2019.

10 SP Amigo do Idoso. Disponível em: <http://www.desenvolvimen-
tosocial.sp.gov.br/portal.php/programas_spamigodoidoso>.Acesso 
em: 17 mai. 2019.

11 Retrato da pessoa idosa na cidade de São Paulo Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/
dados_estatisticos/informes_urbanos/?p=273565>. Acesso em: 16 
mai. 2019.

Capítulo 2

Diagnóstico e prognóstico: a população 
idosa em números
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um percentual de 30% (trinta por cento) de paulistanos 
acima de 60 (sessenta) anos. 

Embora o envelhecimento da população seja 
mundial, o Brasil, em 30 (trinta) anos (projeção para 
o ano de 2047), sairá dos atuais 13% (treze por cento) 
de idosos para o percentual previsto de 28% (vinte e 
oito por cento)12. Os fatores de baixa natalidade e alta 
longevidade causarão uma modificação na estrutura 
populacional brasileira, que demandará estudos e no-
vas adequações nos sistemas familiares, previdenciários, 
de saúde, de trabalho, de locomoção, de acessibilidade, 
de assistência social, dentre outros. Os gestores de todo 
o país deverão planejar e adequar as políticas públicas13 
 e os respectivos orçamentos públicos para a nova de-
manda que se aproxima. As ferramentas da estatística14 
serão de vital importância para a gestão da nova reali-

12 Envelhecimento populacional e suas implicações à gestão de Marke-
ting – Relatório final do Projeto MacPesquisa. Disponível em: <   http://
dspace.mackenzie.br/bitstream/10899/18754/1/5621_2015_0_2.
pdf>. Acesso em: 15 mai. 2019. P. 123-136.

13 CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil/Campanha da 
Fraternidade 2019: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2018. Pg. 8. 

“Políticas Públicas são as ações discutidas, aprovadas e programa-
das para que todos os cidadãos possam ter vida digna. São soluções 
específicas para necessidades e problemas da sociedade. É a ação 
do Estado que busca garantir a segurança, a ordem, o bem-estar, 
a dignidade, por meio de ações baseadas no direito e na justiça.”

14 S.f.1. Parte da matemática em que se investigam os processos de 
obtenção, organização e análise de dados sobre uma população o 
sobre uma coleção de seres quaisquer, e os métodos de tirar con-
clusões e fazer ilações ou predições com base nesses dados. in 
Novo dicionário Básico da Língua Portuguesa Folha/Aurélio – Folha 
de São Paulo, Nova Fronteira, 1995, p. 274.
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dade. Inexiste diagnóstico15 e tão pouco prognóstico16. 
Por inúmeros motivos, os dados estatísticos e os estudos 
em face da temática da Pessoa Idosa são recentes e 
ainda incipientes, salvo alguns trabalhos desbravadores, 
pioneiros e indispensáveis. Os inúmeros atores, que 
antes trabalhavam e traçavam diretrizes estanques, se 
veem na obrigatoriedade de trabalhar não apenas na 
transversalidade, mas também na intersetorialidade, 
inclusive com a necessidade da criação de um banco 
de dados em que as demais bases de dados de diversas 
fontes (por exemplo: segurança pública, saúde, assis-
tência social etc.) dialoguem entre si. 

A necessidade de medidas efetivas, baseadas em 
dados e na eficácia do resultado é o fim desejado. Isso 
traria eficiência na gestão, reduzindo gastos desneces-
sários e implementando ações preventivas e eficazes. 

Um dos trabalhos que merece destaque é a 
importância do Grupo de Pesquisa: Envelhecimento 
Populacional e o Comportamento Organizacional, 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Núcleo 
Campinas/SP, que em 04 de novembro de 2016 rea-
lizou o 1º SEPEO - Simpósio sobre envelhecimento 

15 Adj. 1. Respeitante a diagnose. S.m. 2. Conhecimento ou determi-
nação duma doença pelo (s) sintoma(s). 3. O conjunto dos dados 
em que se baseia essa determinação. in Novo dicionário Básico da 
Língua Portuguesa Folha/Aurélio – Folha de São Paulo. Nova Fron-
teira, 1995, p. 220.

16 S.m. 1. Conjetura sobre o desenvolvimento de um negócio, de uma 
situação, etc.; predição, agouro, profecia. 2. Med. Juízo médico, 
baseado no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas, acerca 
da duração, evolução e termo de uma doença. [Sin. ger: prognose]. 
in Novo dicionário Básico da Língua Portuguesa Folha/Aurélio – Fo-
lha de São Paulo. Nova Fronteira, 1995, p. 531.
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e o comportamento organizacional17. Esse trabalho 
apresentou inúmeros indicativos quanto a realidade 
de uma adequação por parte dos empregadores em 
relação à empregabilidade da população idosa, e da 
necessidade de preparação para uma nova realidade, 
uma vez que, por volta de 2.047, considerável percen-
tual populacional apresentará faixa etária acima de 45 
(quarenta e cinco) anos.

Ademais, a pessoa idosa, como grupo vulnerá-
vel18, deve ser protegida por legislações específicas, 
sendo uma das bandeiras a efetivação das garantias 
previstas no Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741 
de 01.10.2003), dentre eles o direito ao trabalho. In-
clusive, uma das maiores dificuldades é a interação 
de idosos de diversas minorias19, que, pela diferen-
ciação etária, ou seja, ao atingirem a idade crono-
lógica de 60 (sessenta) anos, integram um grupo na 
busca de reconhecimento, igualdade e valorização. 

17 Envelhecimento populacional e suas implicações à gestão de Mar-
keting – Relatório final do Projeto MacPesquisa. SERRA, Márcia 
Millena Pivatto (coord.). Campinas: Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, 2017. p. 123-136. Disponível em: <http://dspace.mac-
kenzie.br/bitstream/10899/18754/1/5621_2015_0_2.pdf>. Acesso 
em: 15 mai.2019.

18 Adj.2 g. 1. Que pode ser vulnerado. 2. Diz-se do lado fraco de um 
assunto ou de uma questão, ou do ponto pelo qual alguém pode 
ser atacado ou ferido. §vulnerabilidade, s.f.. in Novo dicionário 
Básico da Língua Portuguesa Folha/Aurélio – Folha de São Paulo. 
Editora Nova Fronteira, 1995 p. 679. ]. in Novo dicionário Básico 
da Língua Portuguesa Folha/Aurélio – Folha de São Paulo. Nova 
Fronteira, 1995, p. 531.

19 Minorias e grupos Vulneráveis – UNIFAFIBE.  SIQUEIRA, Dirceu Pe-
reira e CASTRO, Lorenna Roberta Barbosa. Disponível em: <http://
www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-
-pub/article/view/219/pdf>. Acesso em: 15 mai. 2019. P. 110/111.
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Podemos dizer que a população idosa é o conjunto20 
que engloba inúmeros subconjuntos21, com alguma 
ou nenhuma interligação. A Política Nacional do 
Idoso – PNI, é coordenada pela Secretaria Nacional 
de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(SNDPI), parte integrante do faz parte do MMFDH22 
 - Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. 
E é assim definida:

A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI) tem por finali-
dade assegurar diretos sociais da pessoa idosa e criar 
condições de promover sua autonomia, integração e 
participação efetiva na sociedade e a garantia de seus 
direitos. 

A população idosa e seu acelerado crescimento, a 
transforma em um dos grupos vulneráveis que demanda 
estudos e levantamentos estatísticos para embasamento 
e direcionamento das inúmeras políticas públicas.

A sua diversidade tanto cultural, como econômica, 
financeira, racial, religiosa, social, familiar, exige estudos 
mais abrangentes, e pormenorizados, e da capacidade de 

20 Adj. 1. Junto simultaneamente. 2. Ligado, conjugado. 3. Adjacen-
te, contíguo, próximo. S.m. 4. Reunião das partes que formam um 
todo; complexo. 5. Grupo, quadro, equipe. 6. Conjunto residencial. 
7.... 8. Mat. Qualquer coleção de seres matemáticos.  Novo dicio-
nário Básico da Língua Portuguesa Folha/Aurélio – Folha de São 
Paulo. Nova Fronteira, 1995, pg. 170.

21 S.m. 1. Divisão dum conjunto. 2. Mat. Conjunto cujos elementos 
são também elementos de outro conjunto; conjunto contido em ou-
tro; subclasse. Novo dicionário Básico da Língua Portuguesa Folha/
Aurélio – Folha de São Paulo. Nova Fronteira, 199, pg. 612. 

22 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Go-
verno Federal. Competências. https://www.mdh.gov.br/acesso-a-
-informacao/competencias  Acesso em: 15 mai. 2019.
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ouvir e agir dos inúmeros atores que atuam na temática 
da Pessoa Idosa.

As Pessoas Idosas podem ser representadas 
pelo conjunto maior onde se inserem diversos grupos 
minoritários/vulneráveis, também representados por 
conjuntos, como na figura 1, abaixo: 

Fonte: elaborada pela autora.

A necessidade urgente e premente de ações 
conjuntas por parte dos governantes, da sociedade e da 
família, para a efetiva criação da rede para a proteção e 
defesa dos direitos da Pessoa Idosa, faz com que temática 
caminhe a passos largos. 

A longevidade é uma conquista da humanidade 
pelos avanços em saúde pública, saneamento básico e a 
profusão do conhecimento, e a fruição de uma vida dig-
na e profícua do nascimento até o momento da finitude 
humana deve ser meta de toda a sociedade.
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Afonso Antonio Machado23

Percebe-se muita preocupação com o enve-
lhecimento. Esta fase do desenvolvimento humano 
traz preocupações devido aos inúmeros mitos que 
pairam sobre a capacitação da população idosa, como 
se estivéssemos entrando para um momento em que 
é proibido ser feliz. Entretanto, mantendo-se ativo, é 
possível garantir uma boa qualidade de vida e um estilo 
diferenciado e bastante adequado à vida proposta e 
escolhida.

Ao dizer “ativo” estamos nos reportando à par-
ticipação contínua nas dimensões sociais, econômicas, 
culturais, espirituais, funcionais, e não somente à ca-
pacidade de estar simplesmente vivo ou fisicamente 
ativo ou de fazer parte da força de trabalho. Essa visão 
permite eliminar o paradigma de que o idoso que não 
realiza uma atividade produtiva remunerada ou que 
apresenta alguma limitação física deixa de ser capaz 
de desempenhar um papel de participação ativa na 
sua sociedade, de forma geral.

23 Docente e coordenador do LEPESPE, Laboratório de Estudos e Pes-
quisas em Psicologia do Esporte, da UNESP. Mestre e Doutor pela 
UNICAMP, livre docente em Psicologia do Esporte, pela UNESP, 
graduado em Psicologia, editor chefe do Brazilian Journal of Sport 
Psychology. Aluno da FATI.

Capítulo 3

O envelhecer e a descoberta da vida: 
podendo ser feliz
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Pensar (e agir, assim) quebra barreiras e possi-
bilita que as pessoas mais velhas, aquelas que já se 
aposentaram ou que apresentam alguma doença ou 
necessidade especial possam continuar a contribuir e 
participar ativamente em seus núcleos sociais, com 
desenvoltura. O objetivo deste envelhecimento ativo 
é aumentar a expectativa de uma vida saudável e a 
qualidade de vida para todas as pessoas que estão 
envelhecendo, inclusive as que são apresentam deta-
lhes de fragilidades, fisicamente incapacitadas e que 
requerem cuidados paliativos ou continuados.

Desta forma compreende-se que, em um pro-
jeto de envelhecimento ativo e saudável, as políticas 
e programas que promovem saúde mental e relações 
sociais são tão importantes quanto aquelas que melho-
ram as condições físicas de saúde; neste projeto não se 
considera partes ou frações do idoso, mas enxerga-se 
a pessoa como um ser humano complexo e completo, 
que apenas se encontra num outro momento do de-
senvolvimento humano.

Esta etapa da vida consiste na busca pela quali-
dade de vida, por meio de uma alimentação adequada 
e balanceada, da prática regular de exercícios físicos, 
convivência social, da busca por atividades prazerosas 
e que diminuam o estresse, na autonomia de vida e na 
crença em mudanças substanciosas para este período. 
Tem-se que um idoso saudável tem sua autonomia 
preservada, tanto a independência física, espiritual e 
psíquica. O apoio da família também é essencial para 
que vivam felizes, mas sua rede de contatos é vasta 
e diferenciada, possibilitando novas experiências e 
novas propostas de vida, adequadas aos que tracem 
seus caminhos de modo consistente.
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O aumento na expectativa de vida dos últimos 
anos é resultado dessa série de fatores, porém nada será 
possível caso ele não acrescente “o resgate do propósito 
de vida”. Manter objetivos exequíveis e garantir que, 
a cada dia, essas pessoas ajam, pensem e planejem a 
vida como indivíduos capazes e hábeis para administrar 
suas vidas, de maneira autônoma e feliz, possibilita que 
se chegue mais longe, ultrapassando os cem anos de 
idade, seguramente. Entende-se que só envelhece bem 
aquele idoso que é capaz de manter sua capacidade 
funcional com desenvoltura, autonomia e alegria. 

Existem, sim, indicadores que apontam para 
uma capacidade funcional pouco preservada. É a 
doença crônica, [como] hipertensão arterial, diabetes, 
depressão, que são doenças extremamente prevalen-
tes e que são resultados do estilo de vida desregrado 
que alteram uma capacitação adequada. Então, uma 
pessoa pode se precaver em relação a essas situações 
reconhecendo e revendo seu estilo de vida. Claro que, 
com o passar do tempo, tudo tem de ser feito dentro 
do limite de cada um, não podemos e não devemos 
exagerar, nem omitir; entretanto aquele que garantir 
um padrão de vida adequado, na juventude e idade 
adulta, amplia a possibilidade de uma vida saudável, 
após os 60 anos.

Fica claro que para manter a disposição mental 
é necessário exercitar a memória e o raciocínio com 
leituras variadas, conversas com pessoas de várias ida-
des diferentes, quebra-cabeças, palavras cruzadas, gi-
nástica e atividade física, dieta regrada, por exemplo. 
Ler bons livros, participar de cursos, exercer trabalhos 
voluntários ou ações que aprimorem os talentos, esti-
mular a criatividade, participar de cursos de línguas é 
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uma fonte de satisfação útil e adequada à todo aquele 
que pensa em envelhecer feliz e independente. 

O famoso jogo de baralho (biriba, paciência e 
mico), o dominó e o gamão e dama, assim como o tricô 
e crochê, de antigamente, hoje são apenas algumas das 
formas que temos para ativar nosso cérebro. Atualmen-
te, esse comportamento mudou, acrescentando-se as 
propostas mencionadas nos parágrafos acima, além 
de que a população atual está muito adepta das no-
vas tecnologias: todos manuseiam bem seus celulares, 
possuem uma boa rede social de amigos, mudando a 
forma de contatar seus conhecidos e familiares.

O fato de estabelecer contato com outras pes-
soas, evitando o isolamento e a depressão é uma ma-
neira de garantir um envelhecimento ativo e adequado. 
Buscar sempre atividades novas pode ser uma forma 
de estimular o cérebro para o novo e, desta maneira, 
ter chance de testar este novo é uma garantia de vida 
ativa. O convívio com outros idosos é importante para 
perceber que elas também passam pelos problemas, 
mas que buscam soluções diferentes e que podem 
servir para a sua vida, agora ou no futuro.

O que mudou, no envelhecimento de hoje? 
Acredita-se que os estudos sobre as atividades no 
âmbito dos desenvolvimentos físicos, psicomotores, 
afetivos e espirituais e suas aplicações, estabeleceram 
um novo olhar a uma fase de vida que até dez anos 
atrás era vista como vulnerável e sofrida. Tem-se como 
certo que envelhecer no século XXI é poder gozar de 
uma autonomia sem limites, dentro de uma adequação 
lógica para este momento. Significa dizer que é possível 
ser feliz, com a idade que se tem.
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Alessandra Citelli24 

Segundo dados obtidos no site do IBGE, uma 
pessoa nascida no Brasil em 2017 tinha expectativa de 
viver, em média, até os 76 anos. Isso representa um 
aumento de três meses e 11 dias a mais do que para 
uma pessoa nascida em 2016. 

Em 1940, de cada mil pessoas que atingiam os 
65 anos de idade, 259 atingiriam os 80 anos ou mais. 
Em 2017, de cada mil idosos com 65 anos, 632 com-
pletariam 80 anos. 

Ainda que haja o Estatuto do Idoso, responsá-
vel por garantir seus direitos, é sabido que continuam 
sofrendo com a discriminação, pois carregam a ima-
gem de inutilidade, por apresentar limitações físicas e 
psicológicas. Além disso, acabam custando caro para 
a família e o Estado, já que não são mais capazes de 
produzir o tanto que consomem. 

Segundo Narimatsu, a própria dinamicidade 
no mundo contemporâneo dificulta a vida da terceira 

24 Formação Educação Física – ESEF. Pós-Graduação - Atividade Fí-
sica e Qualidade de Vida – Unicamp. Pós-Graduação - adminis-
tração e Marketing Esportivo - ESEF Cursos na área esportiva e de 
fitness no Brasil e Exterior. Área Administrativa - Prefeitura do Mu-
nicípio de Jundiaí - Assessora de Políticas Governamentais por 20 
anos. Câmara municipal - Assessora Parlamentar.

Capítulo 4

Criando novos padrões de envelhecimento 
através da atividade física



32

Novos olhares sobre a longevidade: temas atuais

idade. A constante falta de tempo torna a necessidade 
de cuidar de um idoso uma tarefa árdua. Inclusive os 
avanços tecnológicos não foram acompanhados por 
eles e poucos têm paciência de inseri-los nesse “mun-
do novo”. Dessa forma, eles se veem cada vez mais 
excluídos da vida moderna, e com mais dificuldade de 
se relacionar com as pessoas de outras faixas etárias. 

É comum enfatizar que a velhice se relaciona 
com doenças, hábitos de vida mais restritivos e em 
passar a maior parte do dia em casa. Mas a longevidade 
tem mostrados outros caminhos que aliados a melhoria 
nos padrões de saneamento básico, acesso a planos e 
programas de governo, acesso aos meios sociais e de 
comunicação. Com isso, os idosos estão fugindo dos 
padrões que normalmente lhe são impostos e conse-
guindo ter mais prazer em envelhecer.

O Termo melhor idade – apareceu para dar ao 
envelhecimento uma conotação de ser um período 
livre e ativo, voltado ao lazer e as realizações, um 
novo estilo de vida. O movimento propiciou ainda 
uma formação de mercado de consumo destinada a 
esse segmento. Ainda que esta noção, na realidade, 
restringe-se a apenas uma parcela dos idosos, aos apo-
sentados com saúde, liberdade e condições financeiras, 
capazes de buscar outras atividades fora da sua rotina.

Apesar de passos lentos, existem algumas mu-
danças, como iniciativa dos próprios idosos em alterar 
essa realidade. Elas começaram quando eles saíram 
de casa, ficavam sentados tricotando nos bancos das 
praças, outros jogam dominó ou cartas ou fizeram a 
matrícula em um grupo de ginástica e foram dançar 
nos bailes. 
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Conforme Narimatsu, esse contato com o mun-
do tem estimulado os idosos a começarem um novo 
padrão de envelhecimento. Claro que não são todos, 
porém é claro que uma parcela da população já adere 
novos estilos de vida. Atualmente enquanto alguns 
ainda fazem dietas restritivas, toma diversos remédios 
e aparenta estar em depressão, outros se preocupam 
em trocar sua alimentação por produtos mais saudá-
veis, é animado e descontraído, extravasa essa energia 
até em suas ações e vestimentas. A idade acaba por 
enquadrar as pessoas dentro de classificações que não 
fazem jus ao comportamento e ao estilo de vida delas. 
O essencial é perceber que a velhice não é homogênea, 
pois cada um possui sua individualidade de enfrentar 
essa fase da vida, demonstrando suas fraquezas e suas 
qualidades.

Nas últimas décadas, no entanto, o comércio 
voltado aos idosos vem ganhando espaço nas pratelei-
ras e na vida desse público. De olho no filão, as men-
sagens publicitárias promovem uma nova percepção 
da velhice. O velho busca renovar sua imagem diante 
da sociedade, conquistando uma melhor forma física 
e mental, adquirindo produtos que prometem rejuve-
nescer sua aparência ou suplementos vitamínicos que 
afirmam dar energia e disposição. 

O Esporte e o Lazer tem sido um importante 
aliado nessa mudança, pois tira o idoso do convívio 
doméstico e passa a viver mais ao ar livre, convivendo 
com outras pessoas, de várias idades, com diferentes 
classes sociais e diferentes padrões de ideias e sen-
timentos. A capacidade de exercer a sociabilidade 
é importante para viver o envelhecimento de forma 
mais amena.



34

Novos olhares sobre a longevidade: temas atuais

Segundo Nahas (2003) um estilo de vida mais 
ativo, retarda os efeitos deletérios do envelhecimento, 
preservando a autonomia do idoso. Os benefícios 
psicológicos da atividade física para os idosos podem 
ser divididos em: imediato; relaxamento e redução 
dos níveis de ansiedade e controle do estresse e me-
lhor estado de espírito; e em médio prazo: percepção 
de bem-estar geral melhorada, melhor saúde mental, 
principalmente, menor risco de depressão e melhora 
cognitiva.

Dantas (1999) apud Antunes (2001) diz que os 
idosos que se exercitam regularmente são mais auto-
motivados, possuem maior sentimento de autoeficácia, 
diminuem de desenvolverem importantes doenças 
crônicas, e melhoram seus níveis de aptidão física e 
disposição geral,

Conforme Narimatsu, nas confraternizações 
e reuniões esportivas e sociais, exalta a importância 
da convivência e da troca de experiências, sobretudo 
entre as diferentes gerações. Os bailes são uma forma 
de socialização incluída na agenda de muitos idosos 
e que possibilita ainda a sua própria inclusão.

Sabemos da importância das atividades físicas 
para as pessoas idosas, podendo citar inúmeros be-
nefícios físicos como a melhoria das taxas glicêmicas, 
combate ao sedentarismo, o fortalecimento muscular 
e combate as doenças, mas devemos lembrar que a 
atividade física também é um importante aliado no 
tratamento da saúde mental do indivíduo, trabalhando 
de forma conjunta é capaz de proporcionar a melhora 
da boa forma física através dos exercícios e também o 
bem estar por estar socialmente incluído e expandindo 
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o convívio através de rodas de conversa, atividades 
em grupos e ao ar livre e o conhecimentos de novas 
possibilidades.
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André Santos dos Anjos25

Neste artigo procuro trazer reflexões sobre a 
negligencia e o abandono enfrentada pela pessoa idosa.

Podemos observar que tal assunto possui des-
dobramentos em vários segmentos, como por exemplo 
núcleo familiar e comunidade onde a pessoa idosa 
está inserida.

Segundo um estudo desenvolvido pela Asso-
ciação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV (2014), 
também é negligencia e  abandono o ato de omissão 
de auxílio do responsável pela pessoa idosa em pro-
videnciar as necessidades básicas, necessárias à sua 
sobrevivência, por exemplo, o crime de omissão de au-
xilio e não providenciar acesso a cuidados de saúde.26

Ainda sobre o tema, de acordo com advogada 
Pérola Braga, (2018), especialista em políticas públicas, 
ressalta que a violência é praticada por familiares: 

25 Organizador da Rede Social Santa Gertrudes – Jundiaí. Abril/2014. 
Membro Gestor da Academia da Saúde – Jundiaí – Abril/2014. 
Conselheiro do Conselho Municipal de Assistência Social  de Jun-
diaí – Maio/2014. Conselheiro Municipal da Criança e do Adoles-
cente – Maio/2015 de Jundiaí. Conselheiro Tutelar Suplente de Jun-
diaí (2015-2019). Conselheiro gestor de saúde Unidade Vila Ana de 
Jundiaí (2018-2020).

26 APAV – Associação Portuguesa de Apoio á Vitima, 2014, estudo so-
bre tipos de violências e crimes. https://apav.pt/idosos/index.php/vio-
lencia-crime/tipos-de-violencia-e-de-crime. Acesso em: 13 ago. 19.

Capítulo 5

Negligenciando o abandono
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geralmente o cuidador familiar, que nem sempre está 
preparado para o envelhecimento do parente.27

Fica claro que se faz necessário a criação de 
políticas públicas territoriais, através de campanhas e 
orientação dentro de instituições, comunidades, uni-
dades de saúde e escolas, ou seja, destacando locais 
onde as famílias das pessoas idosas frequentam. 

Alguns autores destacam que a violência contra 
a pessoa idosa está se tornando cada vez mais frequen-
te nos dias atuais e tomando rumos exacerbadores, de 
forma serena as mazelas entram em destaque, ganham 
formas e de maneira evidente repercutem uma reali-
dade ainda não tão levada a sério, mas assistida pelas 
autoridades governamentais, sociedade, pelos vizinhos 
e até mesmo por parte dos familiares a quem compete 
zelar sem limites ao seu nonagenário.28

O abandono e negligencia é crime disposto no 
Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 
2003, fundamentados nos artigos 97 e 98 do Capítulo 
II, Dos Crimes Em Espécie. Vejamos:

“ART 97 – Deixar de prestar assistência ao idoso 
quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação 

27 Reportagem especial sobre o estudo do idoso falando sobre os 
crimes, quais as punições e tipos de violências mais frequentes, 
27/08/2018. https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/ma-
terias/REPORTAGEM-ESPECIAL/561673-ESTATUTO-DO-IDOSO-
-O-QUE-E-CRIME,-QUAIS-AS-PUNICOES-E-TIPOS-DE-VIOLEN-
CIA-MAIS-FREQUENTES-BLOCO-3.html. Acesso em: 13 ago. 2019.

28 Monografias Brasil Escola, estudo sobre a violência contra a pessoa 
idosa: tipos de violência e seus agressores, (Faleiros, 2005, pág. 43). 
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/saude/violencia-con-
tra-pessoa-idosa-tipos-violencia-seus-agressores.htm. Acesso em 
13 de agosto de 2019.
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de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar 
sua assistência á saúde, sem ajuda causa ou não pedir, 
nesses casos, o socorro de autoridade pública.

Parágrafo Único: A pena é aumentada de me-
tade se da omissão resulta lesão corporal de natureza 
grave, e triplicada se resultar morte.

ART 98 – Abandonar o idoso em hospitais, 
casas de saúde, entidades de longa permanência, ou 
congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, 
quando obrigado por lei ou mandado.

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos 
e multa.” 

Como membro de uma associação de mora-
dores participo de forma coletiva no cotidiano, desta 
forma pude observar questões de qualidade de vida 
da pessoa idosa neste território. Alguns necessitam 
da ajuda de terceiros para atividades básicas, como: 
ir às compras, adquirir remédios, falta de mobilidade 
urbana, solidão, situações estas que independem da 
presença da família ou não, recorrendo a terceiros 
para obter ajuda.

As denúncias sobre qualquer violação de 
direitos ao idoso, disque 100
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Bruna Maria Silva Quirino29

INTRODUÇÃO

“As andorinhas voltaram e eu também 
voltei, pousar no velho ninho que um 
dia deixei/ Nós somos andorinhas, 
que vão e vem a procura de amor/ 
as vezes volta cansada, ferida, ma-
chucada, mas volta pra casa, batendo 
suas asas com grande dor/ Igual a 
andorinha eu parti sonhando mas foi 
tudo em vão/ Voltei sem felicidade, 
porque, na verdade uma andorinha 
só, não faz verão.”

É com a escolha desta música sertaneja, do 
Trio Parada Dura, que inicio a introdução de assuntos 
relacionados à temática Participação e Controle Social. 
A intenção é associar que para garantir os Direitos 
da Pessoa Idosa, uma andorinha só não faz verão, a 
participação e o acompanhamento de todos são fun-
damentais. 

29 Formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de 
Ouro Preto - UFOP, com especialização em Engenharia de Segu-
rança do Trabalho pela Universidade de São Paulo – USP. Voluntá-
ria do Movimento Voto Consciente de Jundiaí (MVCJ), desde 2016. 
Atualmente é Coordenadora do Observatório Social do Brasil - Jun-
diaí/SP.

Capítulo 6

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa - FUNDIPI
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Sabendo que o papel do Conselho de Direitos 
da Pessoa Idosa (COMDIPI) já seria uma temática 
trabalhada em outro texto, escolhi comentar sobre o 
Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa (FUMDIPI). 
Sim! É preciso recurso financeiro para viabilização das 
políticas públicas para a pessoa idosa. E este texto tem 
como objetivo entender a finalidade deste Fundo, ou 
seja, descrever de onde vem o recurso e sua destinação.    

FUMDIPI

No município de Jundiaí, o FUMDIPI está regu-
lamentado pela Lei Municipal nº 8.129 de 20131, esta 
mesma lei também regula a Política Municipal para a 
Pessoa Idosa e o Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa. O Fundo tem por finalidade facilitar a 
captação, repasse e aplicação de dinheiro para o desen-
volvimento de ações, projetos e programas destinados 
à população idosa da cidade, que pode ser tanto para 
pesquisa e estudos da situação da pessoa idosa, como 
também para capacitar a rede de proteção social da 
pessoa idosa. Este recurso constitui como parte inte-
grante do orçamento da Unidade de Gestão de Assis-
tência e Desenvolvimento Social (UGADS) e a gestão 
contábil é da Unidade de Gestão de Finanças (UGF).

DE ONDE VÊM OS RECURSOS?

A mesma lei citada prevê que exista uma única 
conta oficial para o recebimento do dinheiro e este 
pode vir por doações de pessoas físicas e jurídicas 
descontadas do Imposto de Renda Devido, a Pessoa 
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Jurídica pode destinar até 1% e a Pessoa Física pode 
destinar até 6% de seus impostos, pode vir de dotações 
orçamentárias que o próprio Município destinou ou 
então de recursos que venham de Governo Municipal, 
Estadual ou Federal, por vir também de contribuições 
de organismos estrangeiros e internacionais, rendimen-
to de aplicação do mercado financeiro ou legado de 
pessoas ou instituições nacionais ou estrangeiras que 
possam integrar a receita patrimonial do Fundo. 

Ao se fazer uma análise dos dados disponíveis 
no site do COMDIPI2, nota-se que os destinadores 
em sua maioria são Pessoas Jurídicas (PJ) ao invés de 
Pessoas Físicas (PF), talvez a razão para isso seja o des-
conhecimento das formas de doação pelas PF, o que 
o próprio site também explica. Deve-se depositar o 
dinheiro na conta oficial, enviar e-mail com o compro-
vante e dados pessoais, para obter o recibo de doação 
e assim conseguir a dedução no Imposto de Renda. 

PARA ONDE VÃO OS RECURSOS?

Toda movimentação e liberação dos recursos 
dependem da autorização e aprovação do COMDIPI, 
este, aliás, é o responsável pela elaboração do Plano 
Anual de Aplicação dos Recursos3, no qual se esta-
belecem as prioridades de aplicação. Sendo assim, 
este dinheiro só é destinado para instituições que são 
credenciadas pelo Conselho, para ações que estejam 
alinhadas ao Plano Anual de Aplicações e todas as 
etapas desta movimentação devem ser amplamente 
divulgadas.
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Ao fazer o levantamento das informações rela-
tivas à movimentação, verificou-se a formulação de 
quatro Planos Anuais apontando as prioridades, um 
fato curioso é acompanhar a mudança das descrições 
das ações dos Planos com o passar dos anos, à medida 
que o Fundo também passou a receber mais verbas. Já 
foram realizadas duas chamadas públicas para financiar 
projetos de instituições credenciadas, um edital de 
2016 e outro de 2018, ainda não finalizado. No edital 
de 2016 foram contempladas quatro instituições, e 
todas estas são do município de Jundiaí, já o edital de 
2018 também estão participando quatro instituições, 
embora o processo ainda não tenha sido finalizado, 
toda a tramitação pode ser acompanhada pela página 
do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil4. O monitoramento dos convênios é realizado 
pelos técnicos da UGADS e toda a contabilidade do 
Fundo está disponível no Portal da Transparência da 
Prefeitura de Jundiaí5. 

E como visto na introdução deste texto, as ando-
rinhas precisam se juntar e o melhor local de encontro 
para se fortalecerem juntas na defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa é comparecendo nas reuniões do COM-
DIPI, que são abertas ao público, e ocorrem as 2ªs 
quintas-feiras de cada mês, das 9 às 11hs, no CELMI, 
Av. União dos Ferroviários, 2100, Centro. 

Referências

Lei Municipal nº 8.129 de 2013: <https://comdipi.jun-
diai.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/11/Lei-8129-
2013.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2019.
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Fabio Juliate Lopes30

Dados trazidos pelo Disque 10031, serviço 
vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, que recebe denúncias de violações 
de direitos humanos contra grupos de pessoas em 
situação de vulnerabilidade, mostram que idosos têm 
sido vítimas de diversos tipos de violência em todo 
território nacional. 

Os casos de violência mais frequentes são os re-
lacionados a violência física, psicológica e patrimonial 
e, em mais da metade das denúncias recebidas pelo 
Disque 100, os agressores são os filhos. 

Ninguém tem dúvidas quando se depara com 
uma situação de violência física contra alguém, já que 
esta se manifesta através marcas e lesões, que são, 
muitas vezes, facilmente percebidas.

Já a violência psicológica ocorre de forma vela-
da, sendo perpetrada, na maioria dos casos, longe dos 
olhares de vizinhos, amigos e familiares, porém, ainda 

30 Advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processual 
Penal e autor de artigos para o Canal Ciências Criminais e para a 
revista jurídica Síntese.

31 “Dados do Disque 100”. Disponível em: https://www.mdh.gov.br/
informacao-ao-cidadao/disque-100. Acesso em 14/05/2019.

Capítulo 7

A caracterização da violência
patrimonial contra a pessoa idosa
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pode transparecer em indícios mostrados por aquele 
que a sofre (seja através de queixas diretas, manifes-
tação de medo excessivo em relação a determinada 
pessoa, entre outros).

Ocorre que há um outro tipo de violência pra-
ticada contra a pessoa idosa que tem se mostrado de 
difícil identificação, que é a violência patrimonial.

Embora qualquer pessoa possa se tornar vítima 
de violência de cunho econômico, o idoso, principal-
mente se estiver acometido de alguma limitação física 
e/ou mental, acaba por se encontrar mais suscetível a 
tal violação, e as inovações tecnológicas ampliaram a 
incidência de crimes dessa categoria, uma vez que o 
surgimento dos caixas eletrônicos, dos cartões magné-
ticos, do internet banking e dos smartphones, possi-
bilitou ao agressor um controle absoluto das finanças 
da vítima vulnerável. 

Quem não conhece um filho que, sozinho, vai 
ao caixa eletrônico sacar o benefício previdenciário 
de seus pais idosos?

Ou do genro que, sob o pretexto de oferecer 
ajuda ao idoso, tem uma procuração em seu nome?

E a situação, muito comum, na qual os familiares 
do idoso retêm o cartão magnético da conta do idoso, 
sob a alegação de proteger seus interesses de pessoas 
mal-intencionadas?

Ainda que pareçam situações cotidianas e de 
pouca gravidade, se o idoso, por exemplo, ao entregar 
o cartão magnético, ao permitir o acesso à sua conta 
bancária, ou assinar procuração outorgando poderes 
a terceiro, não estiver mentalmente capaz, de forma 
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plena, a decidir sobre estes assuntos de cunho patri-
monial, aquele que se beneficiar da condição poderá 
estar praticando uma conduta criminosa. 

Não há mal algum na situação em que a pessoa 
idosa se sinta confortável em requerer, a algum parente 
ou amigo, auxílio na administração de seus bens. Po-
rém, essa decisão deve ser tomada por aquele que tem 
plenas condições de dispor sobre o assunto. 

Entre outras disposições, o Título VI do Estatuto 
do Idoso32, em especial nos artigos 102, 104, 106 e 
107, prevê as condutas que são caracterizadas como 
violência patrimonial, e as penas para quem praticar 
esse tipo de delito podem variar de 6 meses a 5 anos 
de prisão.

Assim, o que fazer quando um idoso da família, 
ou mesmo conhecido (vizinho, amigo, etc.), se mostrar 
com dificuldades de gerir os próprios bens e rendimen-
tos? O primeiro passo é que esse idoso seja submetido 
a uma avaliação com um profissional da saúde especia-
lizado (psiquiatra, neuropsicólogo) e, havendo indícios 
da existência de algum tipo de enfermidade limitante, 
é imprescindível que o responsável pela pessoa idosa 
busque auxílio de um advogado ou da Defensoria 
Pública Estadual, que estarão aptos a orientar sobre a 
necessidade de se buscar a nomeação de um curador. 

Por fim, caso tenha notícias sobre qualquer 
tipo de violência contra pessoa idosa, entre contato 
imediatamente com o Disque 100 (atendimento 24 

32 BRASIL. Lei nº 10.741/2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 
dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/2003/L10.741compilado.htm. Acesso em: 14 mai. 19. 
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horas), ou procure auxílio de uma autoridade compe-
tente (Ministério Público, Defensoria Pública, Guarda 
Municipal, Polícia Militar, etc.), pois, em muitos casos, 
o próprio idoso, vítima, não possui condições físicas 
ou mentais para denunciar a violência sofrida. 
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João Carlos José Martinelli33

O Dia Mundial de Conscientização da Violên-
cia contra a Pessoa Idosa, 15 de junho, instituído pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) e Rede Inter-
nacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa em 
2006, objetiva criar uma consciência mundial, social 
e política da existência da violência contra a pessoa 
idosa, e, simultaneamente, disseminar a ideia de não 
aceitá-la como normal. Por outro lado, o elevado nú-
mero de agressões registrado exige políticas públicas 
que assegurem a dignidade a essa faixa da população, 
suscitando das pessoas de todo o mundo, providên-
cias no sentido de respeitá-la em todos os aspectos e 
circunstâncias.

Essa celebração como outras, convidam-nos 
para uma reflexão sobre a situação em que os idosos se 
encontram no Brasil e em geral, quase todo o mundo.  
A questão dos direitos fundamentais, relevante por si só, 
adquire uma nova e inusitada dimensão quando con-
siderada à luz do crescimento demográfico da terceira 
idade em todo o mundo, pois envolve, em relação a ela, 

33 Advogado, jornalista, escritor e professor da Faculdade de Direito 
do Centro Universitário Padre Anchieta de Jundiaí. É mestre em 
Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCCamp. Ex-presidente das Aca-
demias Jundiaenses de Letras e de Letras Jurídicas..

Capítulo 8

Dia mundial de conscientização da 
violência contra a pessoa idosa
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aspectos e peculiaridades que não podemos ignorar. 
Origina exigências de respeito, acatamento, reverência 
e solidariedade, tão importantes quanto os aspectos 
materiais e de saúde.

Em nossa carreira profissional, tanto como advo-
gado, como jornalista, pudemos constatar que milhares 
de pessoas nessas condições estão marginalizadas em 
todos os setores. São tratadas em determinadas oca-
siões como inúteis ou como crianças inconscientes e 
irresponsáveis. No mercado de trabalho quase inexiste 
tarefa digna que possam exercer, mesmo com toda 
vivência que acumularam em seus anos de atividades. 

Assim, o idoso perde os referenciais e se sente 
incapaz e inseguro, refugiando-se forçosamente no 
núcleo familiar, que o acolhe, às vezes, como um ver-
dadeiro problema sem solução.  É necessário valorizar 
as pessoas mais velhas e despertar na comunidade que 
elas mesmas ajudaram a construir, uma visão ampla das 
possibilidades de aproveitamento da força laborativa de 
que dispõem; a experiência, a criatividade e a imensa 
capacidade de amor e energia que podem transmitir, 
como meio, inclusive, de combater e prevenir pro-
blemas relacionados com sentimentos de inutilidade, 
solidão e infelicidade.
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Karina de Lima Flauzino34

A educação é um direito de todos e por toda a 
vida. De fato, as legislações brasileiras direcionadas à 
população idosa asseguram tal direito, pelo Estatuto 
do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) e pela Política 
Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994). Porém, o con-
ceito de educação como um processo constante de 
desenvolvimento pessoal durante a vida carece de 
maior compreensão por nossa sociedade. 

Comumente, a educação é enquadrada em um 
determinado período de tempo na vida. Por exemplo, 
a idade escolar sendo frequentemente associada às 
crianças e aos jovens. Neste sentido, a educação de 
adultos apresenta-se restrita à forma de alfabetização 
ou na atualização técnica profissional diante das exi-
gências do mercado de trabalho.

No entanto, a proposta que se coloca é uma 
educação que ultrapassa o âmbito formal dos sistemas 
de ensino. Torna-se necessária a abordagem de uma 
concepção ampla das formas de educação, a qual 
permeiam todos os espaços, sejam institucionais, co-
munitários, profissionais e familiares. 

34 Gerontóloga, formada pela Universidade de São Paulo (USP). Es-
pecialista em Psicologia Política, Políticas Públicas e Movimentos 
Sociais; e Mestranda em Gerontologia pela mesma universidade. 
Atuante nas áreas de educação, gestão e política referente à temá-
tica do envelhecimento.

Capítulo 9

Educação ao longo da vida
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A proposta almeja a descronologização do pro-
cesso educativo, não sendo determinado em alguma 
fase da vida, mas como um componente significativo 
presente durante todo o processo de envelhecimento. 
Uma filosofia educativa que segue “do berço ao túmu-
lo”, como apresentam os autores Ireland e Spezia (2014). 

Há de se considerar uma junção entre a educa-
ção inicial (formal) e a educação permanente (informal 
e não-formal), rompendo-se com a visão tradicional 
de assimilação de conteúdos, para uma posição mais 
ativa do educando – uma cidadania ativa. 

Para a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) a educação 
é sinônima de desenvolvimento humano, a qual im-
pacta diretamente nas atividades econômicas, sociais 
e de sustentabilidade das sociedades. 

Assim, a educação ao longo da vida configura-se 
como uma consciência de si e do meio em que vive; 
uma busca pelo autoconhecimento para melhor dis-
cernir e agir diante das escolhas. Nesta perspectiva, o 
ser humano é compreendido como um ser inacabado, 
em um processo “continuun” de emancipação política 
e social. Considera-se ainda que:

“Aprendizagem e educação de adultos 
são também imperativas para o alcan-
ce da equidade e da inclusão social, 
para a redução da pobreza e para 
a construção de sociedades justas, 
solidárias, sustentáveis e baseadas 
no conhecimento. (Ireland; Spezia, 
2014, p.266)”.
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Incluir atividades educacionais também para os 
adultos permite que todas as gerações possam cami-
nhar juntas, acompanhando os ritmos de transformação 
tecnológica e científica. Quanto maior acesso à educa-
ção, maior a chance de desenvolver habilidades que 
permitem a adaptação à medida que envelhecemos, 
mantendo-nos de forma autônoma e independentes 
ao máximo possível.

Apesar do discurso da aprendizagem ao longo 
da vida estar presente nas recomendações de órgãos 
internacionais, nas legislações brasileiras e em docu-
mentos norteadores dos serviços públicos, a prática da 
proposta educativa está longe de ser efetiva. 

Há uma interpretação equivocada por muitos 
setores da sociedade em relação aos idosos e a capa-
cidade de aprendizagem, associando-os de maneira 
negativa. Pelo contrário, a longevidade demonstra ser 
valiosa em produção de novos saberes e contribuições 
significativas para o contexto atual e para as gerações 
futuras.

Destaca-se que o aprendizado entre gerações 
possibilita que as práticas tradicionais (cultura), co-
nhecimentos e experiências sejam transmitidos pelos 
idosos; e que as informações sobre a nova dinâmica 
da sociedade contemporânea sejam transmitidas pelos 
jovens. Deste modo, jovens e idosos ganham ao cons-
truir uma sociedade mais solidária, com mais respeito 
e menos preconceitos e violências. 

Como sinaliza Delors et al (1996, p.116), a fi-
nalidade essencial da educação é “levar cada um a 
cultivar as suas aptidões, a formular juízos e, a partir 
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daí, a adotar comportamentos livres”, afinal, a auto-
nomia intelectual promove a visão crítica da vida. Em 
outras palavras, para mudar o mundo é preciso mudar 
a si mesmo.
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Laura Stoppa35

A sexualidade é parte constitutiva da existência 
humana e, em cada fase do desenvolvimento, possui 
descobertas, dificuldades e seus desafios específicos. 
Quais seriam, portanto, as principais adversidades da 
sexualidade da pessoa idosa e quais as maneiras de 
superá-las?

O principal desafio da sexualidade durante o en-
velhecimento é o próprio reconhecimento de sua exis-
tência pela sociedade. Assim como ocorre em outras 
fases da vida, é mais cômodo para a maior parte das 
pessoas negar que certos grupos possuem sexualidade 
tanto quanto elas. A invisibilidade do sexo na velhice 
torna o assunto ainda mais distante e impermeável. Por 
outro lado, a representatividade garante a diminuição 
do tabu e a inserção da dimensão da sexualidade com 
naturalidade no cotidiano da pessoa idosa.

Que o sexo e a sexualidade permanecem 
tabus, não é novidade. Entretanto, é preciso fazer a 
distinção devida entre os dois termos: sexo refere-se 

35 Jornalista pós-graduada em Educação em Sexualidade pelo Cen-
tro Universitário Salesiano (UNISAL). É idealizadora do Transemos, 
projeto de educação e informação que promove palestras e cursos 
sobre temas da sexualidade.

Capítulo 10

Desafios da sexualidade no
envelhecimento
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à prática biológica comum a todos os animais, po-
dendo ter como resultado a reprodução da espécie, 
enquanto a sexualidade é uma exclusividade humana, 
um conceito que engloba particularidades da espécie 
em suas dimensões biológicas, psicológicas, sociais e 
morais-religiosas.

A sexualidade pode ser entendida 
como uma dimensão fundamental 
do ser humano constituída em muitas 
experiências nas várias etapas da vida. 
Refere-se às elaborações culturais 
sobre os prazeres e os intercâmbios 
sociais e corporais que compreendem 
desde o erotismo, o desejo e o afeto 
até noções relativas à saúde, à repro-
dução, ao uso de tecnologias e ao 
exercício do poder na sociedade. As 
definições atuais de sexualidade abar-
cam, nas ciências sociais, significados, 
ideais, desejos, sensações, emoções, 
fantasias, experiências, condutas, 
proibições, modelos e imposições po-
líticas que são configurados de modos 
diversos e diferentes contextos sociais 
e em períodos históricos (GDE, 2008).

Assim, a sexualidade ao longo do processo natu-
ral de envelhecimento precisa considerar as mudanças 
no contexto sociocultural, o que inclui o aumento na 
expectativa de vida da população e questões contem-
porâneas específicas, como o aumento dos casos de 
IST (infecções sexualmente transmissíveis) entre idosos. 
São exemplos de mudanças que afetam diretamente o 
contexto em que as pessoas idosas vivem e dialogam 
com a necessidade constante de políticas públicas 
atualizadas para este público.
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Atualmente, 80% dos adultos entre 50 e 90 
anos no Brasil são sexualmente ativos. É um número 
impressionante especialmente ao considerar que, em 
1940, a expectativa de vida no país era de 45.5 anos 
segundo IBGE. E, na última década, o número de casos 
de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) entre o 
público acima dos 50 anos dobrou. Estima-se que 4% 
a 5% da população acima dos 65 anos porta o vírus, o 
que significa um aumento de 103% em apenas 10 anos.

A falta de prevenção adequada na prática sexual 
pode ter como resultado a contaminação não só pelo 
vírus da AIDS, mas também por outras IST que não 
eram tão propagadas na época em que os idosos de 
hoje eram jovens e adolescentes. A resistência ao uso 
da camisinha também se relaciona com essa época de 
menor estímulo e a conscientização sobre a necessida-
de do uso de preservativos – e mudar essa cultura de 
pensamento significa ir de encontro com a resistência 
e os hábitos de toda uma vida.

A mídia é uma ferramenta influenciadora poten-
te nos dias atuais, para todas as faixas etárias. Entre-
tanto, ainda falha bastante ao tentar mirar no público 
idoso. Campanhas pelo uso de preservativo são um 
exemplo de materiais publicitários que não acolhem 
a pessoa idosa, desconsiderando a existências da sua 
sexualidade.

Não há dúvidas de que, assim como em outros 
momentos da vida, a sexualidade na velhice tem seus 
desafios específicos. Contudo, eles não precisam ser 
desculpas para reforçar os estereótipos nem aumentar 
os preconceitos sob os quais a velhice já está subme-
tida socialmente.
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Existem dificuldades físicas, mudanças bioló-
gicas e questões psicológicas que influenciam a vida 
sexual da pessoa idosa. Biologicamente, é comum falar 
sobre menopausa e andropausa, mas o que tais termos 
significam? Tratam-se das fases onde os corpos femi-
ninos e masculinos lidam com a queda na produção 
hormonal. Tal queda, por sua vez, impacta diretamente 
a vida sexual, interferindo no desejo, na lubrificação, 
em dificuldades de ereção, entre outras consequências 
muitas vezes indesejáveis.

Enquanto as mulheres possuem a menopausa 
como uma marca do início do climatério, os homens 
têm na andropausa um processo mais lento e discreto. 
Ambos os acontecimentos, no entanto, são extrema-
mente individuais e podem acontecer em maior ou 
menor escala para cada indivíduo.

A menopausa é o nome dado à última mens-
truação da mulher e marca tanto o fim de sua vida 
reprodutiva quanto o início do climatério, ou seja, o 
momento de transição da vida fértil para a não-fértil. 
Apenas após 12 meses sem menstruar que é possível 
identificar a menopausa de uma mulher. Enquanto isso, 
é comum a ocorrência de menstruações mais escassas, 
hemorragias e sintomas como alteração do padrão do 
sono, do humor e da libido, ondas de calor, sudorese, 
incontinência urinária, ressecamento vaginal e dor na 
penetração, todos causados pela brusca diminuição 
na produção dos hormônios sexuais femininos – pro-
gesterona e estrógeno.

Na andropausa, ocorre a baixa na produção 
de testosterona, o hormônio sexual masculino que 
mantém o estado de saúde dos homens. Essa queda é 
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responsável por alterações no humor, fadiga, depres-
são, aumento da gordura corporal e perda de massa 
muscular. Como tudo se relaciona, os fatores físicos im-
pactam diretamente no psicológico e vice-versa. Com 
a queda hormonal, o homem pode sentir-se menos 
viril, com menos desejo sexual, entre outras questões, 
assim como a questão psicológica que acompanha o 
processo de envelhecimento e seu impacto social pode 
interferir também nos níveis hormonais.

Por isso é tão importante manter-se ativo durante 
toda a vida, estimulando tanto a saúde mental quanto 
o corpo físico. A sexualidade durante o envelhecimen-
to não é só possível como saudável e já faz parte da 
realidade de muitas pessoas. Se for o desejo do indi-
víduo manter uma vida sexual ativa, é preciso apenas 
tomar alguns cuidados específicos a fim de diminuir 
limitações e prevenir doenças e infecções para assim 
garantir uma prática prazerosa, superando dificuldades, 
preconceitos e estigmas e garantindo mais qualidade 
de vida e autonomia.
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Lívia Maria Castro Siqueira36

É preciso ter claro em mente que o envelheci-
mento populacional é diferente do envelhecimento do 
indivíduo. À medida que a idade aumenta, o indivíduo 
envelhece, enquanto uma população envelhece à me-
dida que a idade média de sua população aumenta, 
ou seja, a população envelhece no momento que se 
aumenta o peso relativo dos idosos no total da popu-
lação (MOREIRA, 1998).

Somos uma população mais urbana, que gera 
menos filhos, vive mais e fica cada vez mais velha. Mu-
danças importantes na dinâmica das famílias trazidas 
pelo envelhecimento populacional são observadas em 
vários países, com contextos sociais bastantes distintos. 
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
IPEA (2003) podem ser generalizadas duas tendências: 
jovens adiando a saída da casa dos pais e os idosos 
vivendo mais. Isso acontece devido à instabilidade do 

36 Fisioterapeuta pela PUC – Campinas. Especializada em Reabilita-
ção Gerontológica pela Universidade Federal de São Paulo/Escola 
Paulista de Medicina (Unifesp/EPM) e Acupuntura Energética e Te-
rapias Alternativas pelo CEATA (Centro de Estudos de Acupuntura 
e Terapias Alternativas) com aprimoramento em Medicina Tradicio-
nal Chinesa, realizado no Hospital de Medicina Chinesa de Mian 
Yang, Universidade de Chengdu, China.

Capítulo 11

Envelhecimento e novos arranjos
familiares
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mercado de trabalho, maior tempo do jovem na escola 
e inconsistência das relações afetivas. Por outro lado, 
observa-se o crescimento de famílias unipessoais, ou 
seja, de idosos morando sós. Entretanto, esse arranjo 
familiar não necessariamente representa abandono, 
descaso ou solidão, mas é o reflexo de melhorias nas 
condições de saúde e outros avanços tecnológicos 
que tornam o envelhecimento mais bem-sucedido de 
formas mais inovadoras, possibilitando até mesmo que 
a pessoa idosa exerça o papel de cuidador de idosos 
mais velhos.

No Brasil predominam os arranjos do tipo ido-
so/a com filho, nos quais 86% destes idosos são chefes 
de família ou cônjuges, seguidos de uma convivência 
apenas entre os cônjuges (o casal) e, por último, em 
quartos sozinhos (IPEA, 2003; SARTORI, ZILBERMAN, 
2009). Esses dados, porém, não evidenciam que a rela-
ção entre independência e envelhecimento esteja clara.

Pessoas acima de 60 anos são consideradas 
idosas em nosso país, segundo a legislação vigente, o 
que pode variar um período de 30 anos (consideran-
do os indivíduos com mais de 80 anos), pressupondo 
uma grande heterogeneidade dentro dessa população: 
há idosos que cuidam e há idosos que necessitam de 
cuidados (IPEA, 2003). Em muitos casos podemos ob-
servar a presença da Síndrome do Ninho Vazio (SNV), 
definida como o período de mudanças na vida do casal 
após a saída dos filhos, carregada de emoções, e até 
mesmo dores físicas, que tanto homens quanto mu-
lheres experimentam de formas diferentes. (SARTORI; 
ZILBERMAN, 2009).
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Idosos que necessitam de cuidados são consi-
derados vulneráveis, onde vulnerabilidade é definida 
como o estado de indivíduos ou grupos que, por 
alguma razão, têm sua capacidade de autodetermina-
ção reduzida, podendo apresentar dificuldades para 
proteger seus próprios interesses devido a déficits de 
poder, inteligência, educação, recursos, força ou outros 
atributos (RODRIGUES; NERI, 2012). O envelhecimento 
implica em aumento do risco para o desenvolvimento 
de vulnerabilidades de natureza biológica, socioeconô-
mica e psicossocial. Sabe-se também que, na velhice, 
em todos os seus grupos etários, há mais mulheres que 
homens. Embora vivam mais, elas são mais afetadas 
que eles por doenças crônicas, incapacidade funcio-
nal, déficits cognitivos e emocionais, mas quando se 
trata de casais de idosos e/ou seus arranjos familiares, 
ainda são encontrados poucos dados que possam 
nortear ações e programas de saúde (PAZ; SANTOS; 
EIDT, 2006).

Nos estudos de Camarano (2003), a predo-
minância da população feminina entre os idosos, 
fenômeno conhecido como feminização da velhice, 
é resultado de uma maior mortalidade masculina. A 
esperança de vida feminina foi 6,4 anos mais alta do 
que a masculina, em 1980; aumentando o diferen-
cial para 8,7 anos em 2000, dada a mais acentuada 
redução da mortalidade feminina. Essa feminização 
tem repercussões importantes nas demandas por po-
líticas públicas, pois se acredita que a maioria dessas 
mulheres atualmente seja viúva, sem experiência de 
trabalho no mercado formal e com menos estudo, além 
de piores condições de saúde. Isto requer uma maior 
assistência tanto do Estado como das famílias em que 
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as idosas estão inseridas. O cuidado com membros 
dependentes da família é determinado pelas trocas 
intergeracionais e um assunto com fortes características 
de gênero. As mulheres, em geral, são as mais depen-
dentes de cuidado e as tradicionais “cuidadoras”. O 
cuidar de netos é, visto como uma extensão do trabalho 
doméstico feminino também. É possível observar que 
idosas que vivem com familiares, incluso o cônjuge, 
tem melhor acesso à assistência para atividades do 
cotidiano como estão melhores tanto em termos de 
renda familiar. Ausência de renda também é um ele-
mento importante na determinação da co-residência 
para mulheres (CAMARANO, 2003).

Há escassez de dados mais claros relacionando 
a feminização da velhice com sexualidade e os im-
pactos dessa relação nos núcleos e arranjos familiares, 
como por exemplo, casais homoafetivos na velhice. Por 
conta dos tabus, preconceitos, rótulos e mitos estabele-
cidos ao longo da história, a sociedade contemporânea 
enfrenta hoje dificuldades em lidar com a questão da 
sexualidade, gerar dados e análises, principalmente no 
que se refere à população mais velha. 

A heterogeneidade da população idosa associa-
da ao envelhecimento populacional ocasionou mudan-
ças nos arranjos familiares e, juntamente, observa-se 
a falta de informações atuais de como essas novas 
relações familiares refletem em aspectos emocionais, 
físicos e socioeconômicos dos indivíduos idosos.
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Nádia Taffarello Soares37

Sem pretender exaurir o tema, que comportaria 
laudas e laudas de aprofundada reflexão por especialis-
tas. Coube a mim escrever algo sobre direitos sociais e 
o envelhecimento, que pudesse despertar a curiosidade 
sobre o tema.

É do conhecimento geral e comum, que, atual-
mente, as pessoas vivem mais, tendo a expectativa de 
vida aumentado, bastando para isso prestar atenção   
ao nosso redor, observando pessoas e locais no nosso 
dia a dia.

Os pesquisadores relatam que a faixa da popula-
ção que mais cresce no país é composta por indivíduos 
com média de 80 anos ou mais. 

Nessa etapa de vida, as pessoas naturalmente 
se tornam mais dependentes e frágeis, aumentam os 
cuidados e gastos com a saúde, com a locomoção, 
com o pronto atendimento, moradia, segurança, pre-
vidência etc.

37 Defensora pública aposentada, fornada em Direito pela universida-
de de São Paulo ( Largo São Francisco), atual gestora da unidade de 
gestão da assistência e revolvimento social da prefeitura de Jundiaí 
e aluna do curso de especialização do curso de gestão pública e 
governo da Unicamp.

Capítulo 12

Breves considerações sobre o
envelhecimento e políticas públicas
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Assim, é natural que essas pessoas demandem 
mais do poder público, no que se refere à garantia e 
efetivação dos chamados direitos sociais

Mas afinal o que são os direitos sociais? Qual a 
sua importância?

Os direitos sociais são direitos criados para 
possibilitar que os cidadãos tenham as necessidades 
básicas satisfeitas para uma vida digna garantida.

Importante lembrar que os direitos sociais já 
eram previstos em outras constituições federais, mas 
receberam uma atenção especial na Constituição Fe-
deral de 1988, nossa atual constituição, tanto que ela 
é chamada de Constituição Cidadã.

A função desses direitos é reduzir ao máximo 
as desigualdades que existem no pais, sejam elas eco-
nômicas ou sociais.

Os direitos sociais, no que nos interessa, estão 
previstos nos artigos 6º   da Constituição Federal e, por 
estarem na Constituição, são entendidos como direitos 
dos cidadãos e como obrigação do Estado.

Com isso queremos dizer que o Estado, por 
meio de seus governos e políticas públicas, deve agir 
para garantir que todos os cidadãos tenham direito à 
educação, formação e trabalho, saúde, previdência e 
seguridade social, alimentação, moradia e transporte, 
acesso a lazer e cultura, segurança, proteção aos di-
reitos da maternidade e da criança, e, por fim, e não 
menos importante direito à assistência social.

Nesses novos tempos que se avizinham terão 
as políticas públicas, assim como a legislação que so-
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frer profundas alterações para se adaptar a essa nova 
realidade demográfica, a fim de tornar a vida dessas 
pessoas um pouco menos sofrida.

Caso isso não ocorra os avanços e conquistas 
alcançados com a Constituição Federal de 1988 estarão 
ameaçados.
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Orlinda Silva38

O protagonismo

 Estamos vivendo a revolução da longevidade, as 
pessoas estão ganhando mais anos de vida e se manter 
ativa tem sido uma grande preocupação. 

Como preencher o tempo livre?

Mais do que preencher o tempo livre é poder 
desfrutar de atividades que permitam dar sentido a 
vida, ou seja, não fazer por fazer, mas fazer algo que 
dê prazer.

Viver mais, também pode significar ter a opor-
tunidade de reescrever sua própria história, ou seja, ser 
protagonista da sua vida dando um novo sentido ao 
tempo que lhe resta.

O envelhecimento é um momento da vida que 
passa por limitações, não tem como negar, mas isso 
não pode impedir de se viver novas experiências ou até 
mesmo relembrar as coisas que davam prazer quando 

38 Psicopedagoga Gerente do CELMI – Centro de Educação e Lazer 
para Melhor Idade. Gestora do CELETI – Centro de Educação, Lazer 
e Entretenimento para Terceira Idade.

Capítulo 13

O protagonismo e o convívio social
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mais jovem e que por falta de tempo não se podia 
realizar, este é o momento, mesmo que precisando 
adaptar muitas coisas, mas realizar sempre é possível, 
desde que se tenha compreensão destas limitações e 
se permita experimentar.

Ser protagonista é ter esta consciência, porém, 
vencer estas dificuldades, superando estas limitações, 
vencer a solidão, dando um novo sentido para vida, 
tudo isso depende de escolhas que somente o prota-
gonismo pode fazer.

Convívio Social

Relacionar-se com outras pessoas é uma neces-
sidade constante do ser humano para o bem-estar físico 
e psíquico.  A solidão faz as pessoas adoecerem, é um 
mal que tem acometido muita gente principalmente os 
da terceira idade. O isolamento social faz com que as 
pessoas se tornem invisíveis na sociedade, ela deixa de 
participar das rodas sociais até mesmo das reuniões de 
família, fazendo com que sua participação nas decisões 
seja cada vez menor e assim elas vão se isolando.

O modelo familiar nos últimos tempos têm 
se modificado e o idoso está ficando cada vez mais 
isolado, sem os filhos por perto, muitos sem seu com-
panheiro ou companheira dando lugar a solidão. 

O Convívio Social tem sido um grande aliado no 
combate à solidão, permitindo novos relacionamentos 
e acima de tudo a estruturação de grupos efetivos de 
apoio, aonde necessidades como a visita ao médico 
ou ir às compras não sejam mais um problema, pois 
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os amigos que fazem parte destes grupos podem ser 
um acompanhante agradável nestes compromissos. 

Conviver em grupo também é compartilhar não 
só um local, mas ser próximo de alguém, estar próximo 
de alguém, significa compartilhar medos, tristezas, mas 
também alegrias, é sentir-se inserido e acolhido.

Minha experiência com grupos da terceira idade 
me permite dizer que o convívio social dá um novo 
sentido à vida, você é surpreendida todos os dias ao ver 
os relacionamentos se estenderem além dos espaços, 
amizades sendo construídas e o resultado é um café 
no final da tarde, isso é conviver.

A convivência com grupos da terceira idade nos 
ensina muitas coisas importantes; a heterogeneidade 
principalmente, e que é importante compreender cada 
um na sua particularidade. 

O CELMI – Centro de Educação e Lazer para 
Melhor Idade, é um espaço de convívio social, intelec-
tual e de saúde, que existe há 18 anos, ele é a maior 
prova de que é possível ressignificar esta etapa da vida, 
milhares de pessoas já passaram pelo CELMI nos pro-
porcionando experiências enriquecedoras capazes de 
compreendermos a importância de espaços como este.

Enfim, esta é uma geração com um novo perfil 
na sociedade brasileira, que busca mais autonomia, 
uma vida ativa e mais disposição para novos aprendi-
zados e com o futuro em permanente mudança. 
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Teresa Nering Borçari39

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa é um órgão de representação e interlocução 
junto à comunidade e aos poderes públicos na busca 
de soluções compartilhadas. E deve estar em sintonia 
com a política nacional e estadual, adequando-se às 
regras e leis aprovadas e regulamentadas. 

Torna-se importante reconhecer a necessidade 
de interpretações legais, uma vez que a legislação 
é um mecanismo inserido na sociedade e esta não 
se apresenta de forma estática. Deve, portanto, estar 
aberto à participação das diversas tendências políticas 
e ideológicas, tornando-o mais representativo entre os 
municípios e perante os demais organismos de poder 
- por esta razão, o Conselho não deverá estar ligado a 
nenhum partido político.

Como colegiado, deve promover um amplo e 
transparente debate das necessidades e anseios dos ido-
sos, encaminhando propostas aos poderes municipais 
que são os principais responsáveis pela execução das 

39 Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(Comdipi Jundiaí gestão 2018-2020).

Capítulo 14

O papel do conselho dos direitos da 
pessoa idosa na construção de
políticas públicas
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ações. O papel do Conselho é consultivo, normativo, 
deliberativo e formador de políticas públicas dirigidas 
à pessoa idosa. Deve estar próximo do Poder Público 
Municipal e de órgãos de representação dos poderes 
Estadual e Nacional -  estabelecendo, na medida do 
possível, interfaces que possam ajudar na construção 
de uma sociedade mais organizada e participativa. 

Pontos de importância da criação do Conselho 
Municipal do Idoso:

• Estimular os idosos para que participem da formu-
lação das políticas municipais desse tema. 

• Sensibilizar os poderes públicos municipais sobre 
as responsabilidades no atendimento das deman-
das em conformidade com as políticas do idoso. 

• Procurar formas de parcerias renovadas que pro-
movam os direitos dos idosos do município. 

• Estimular a organização de idosos e sua efetiva 
participação social, visando sua integração e 
exercício da cidadania. 

• Fortalecer o papel do Conselho Municipal en-
quanto órgão interlocutor entre a sociedade e o 
poder público. 

• Formular, implementar, monitorar, supervisionar 
e avaliar a Política Municipal do Idoso. 

• Incentivar e apoiar as ações concretas em favor 
dos idosos, visando assegurar sua continuidade 
e disseminação.
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O fortalecimento da relação com a sociedade 

Um projeto de extensão do Conselho envolve 
temas relevantes, como a participação da sociedade 
civil na construção das políticas públicas e a questão 
da longevidade e do envelhecimento. 

Por conta disso, a proposta envolve desenvol-
ver debates, pesquisas e diálogos iniciados com os 
participantes de conselhos e, posteriormente, com 
seus gestores e também especialistas e pesquisadores 
voltados para a temática dos idosos. 

O objetivo é incentivar e ampliar a troca de 
experiências de campos do conhecimento entre 
alunos, técnicos, professores e comunidade, visando 
contribuir para a consolidação de uma cultura cidadã 
de participação e estimular a reflexão e consciência 
em relação aos efeitos sociais, políticos e econômicos 
do fenômeno.

A formulação e implantação de novas po-
líticas públicas para o envelhecimento é um dos 
principais desafios nacionais do país na atualidade.  
Para que seja enfrentado, é necessário que os Con-
selhos dos Direitos do Idoso e as políticas setoriais 
(saúde, assistência social, educação, cultura, esporte e 
lazer, mobilidade, habitação, trabalho e renda e outras) 
somem forças, articulando-se com os serviços contro-
lados pelos Estados e pela União, para conjuntamente 
ampliarem os dados da população idosa e transformar 
de maneira sustentável.

A formulação da política municipal 
para a população idosa e a delibera-
ção sobre os recursos para essa polí-
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tica são processos interdependentes. 
Realizando diagnósticos qualificados, 
o Conselho Municipal terá bases 
seguras para elaborar o plano de 
aplicação dos recursos do Fundo do 
Idoso e encaminhar os programas 
previstos nesse plano para sua inclu-
são no ciclo orçamentário municipal. 
(RIBAS JR., 2011) 

Tal demanda exige que sejam desencadeados 
processos permanentes e qualificados de diagnóstico 
e planejamento que orientem novas e consistentes 
propostas de ação, com prioridades incluídas nos or-
çamentos municipais.

Diagnósticos locais como instrumentos  

Os diagnósticos locais, propostos para serem 
coordenados pelos Conselhos Municipais do Idoso, 
possuem como referência os direitos fundamentais da 
população idosa - codificados na Política Nacional do 
Idoso e no Estatuto do Idoso como relativos à vida, à 
liberdade, ao respeito e à dignidade, à alimentação, 
à saúde, à educação, cultura, esporte e lazer, à pro-
fissionalização e ao trabalho, à previdência social, à 
assistência social, à habitação e ao transporte. 

As informações buscadas deverão permitir, por 
exemplo, a identificação dos tipos, da incidência e 
da distribuição territorial das violações de direitos dos 
idosos e os fatores geradores de sua vulnerabilidade 
e vitimização, bem como lacunas e fragilidades do 
sistema de atendimento.
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Propostas a Planos de Ação e Aplicação de 
Recursos dos Conselhos 

 • Programas de acolhimento temporário de idosos

 • Fortalecimento de serviços de assistência social de 

média e alta complexidade para casos de idosos 

que sofrem violência

 • Implantação do serviço de convivência e fortaleci-

mento de vínculos de idosos

 • Programa de conscientização e fiscalização contra 

violência financeira, em parceria com setores de 

Justiça e Segurança Pública

 • Programas de educação financeira de idosos

 • Programa de capacitação dos profissionais de saúde.

Esse campo, em destaque, é parte de outros 
no cenário do envelhecimento. Entre eles, podem ser 
citados os programas de atendimento domiciliar para 
idosos que moram sozinhos ou em locais distante e 
o serviço de entrega de medicamentos em domicílio. 

Também a criação (ou reorganização) das insti-
tuições de longa permanência e idosos e de centros-dia, 
ou a articulação do Conselho do Idoso com os serviços 
de atendimento locais e com o Ministério Público do 
Trabalho, fortalecendo a fiscalização das condições de 
trabalho de idosos. 

Em paralelo a criação de programas de capaci-
tação profissional para idosos ou a reorganização de 
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programas existentes, como de educação de jovens e 
adultos ou serviços da assistência social e de apoio no 
acesso à aposentadoria. 

A inovação de serviços de transporte para idosos 
e o apoio e fortalecimento de associações que congre-
gam idosos são outros tópicos dessa agenda, ao lado 
das articulações de criação de vara especializada, na 
Justiça, e núcleo especializado, na Polícia. 

Dessa maneira, com dados substantivos como 
suportes para políticas mais eficientes, a preparação da 
sociedade para proporcionar bem-estar e qualidade 
de vida à Terceira Idade passa além da acessibilidade 
universal dos espaços físicos. 

É fundamental que os serviços em geral - e a 
economia, a cultura, a segurança e os locais de lazer 
em particular - também estejam aptos a atendê-los.  Se 
defendemos que o cotidiano dos idosos seja o mais 
favorável possível para sua autonomia, é necessário 
adequar cada vez mais o sistema atual para isso.
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Vitório Angelo Durigati40

 Esse relato tem a humilde intenção de mostrar 
ao povo jundiaiense o significado de viver uma vida 
mais saudável, de felicidade e com muita honra. 

 Lá pelos idos de 1.994, o governo do estado de 
São Paulo lançou a ideia de uma competição esportiva / 
social aos idosos que tinha o nome de “caras e coroas”. 
Os jogos aconteciam no parque do Ibirapuera/SP com 
algumas modalidades, e a idade mínima de 55 anos. 
A partir de 1.998 foi expandida para todo interior do 
estado de São Paulo o JORI (Jogos Regionais do Idoso) 
com a coordenação da Secretaria de Esportes, Lazer e 
Juventude e a atuação também segura do Fundo Social 
de Solidariedade.

 Começou com grande sucesso, divididos em 
5 regiões, e aumentaram as modalidades. A idade 
subiu para 60 anos e no encerramento, a apoteose, 
um grande baile. Obviamente que nós, comunidade 
de italianos que sempre gostamos de esportes e festas, 
tínhamos que entrar, participar, aprender e festejar. Nos 

40 Governo do Estado de São Paulo. Prefeitura do Município de Jun-
diaí. Assessoria de Políticas para o Idoso. COMDIPI – Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Capítulo 15

O tempo passa ... A história 
permanece!
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anos seguintes multiplicaram as modalidades adapta-
das aos idosos e o esporte, o social e a saúde se uniram 
para brindar o dom da vida. O crescimento foi assus-
tador, pois todas as cidades do estado de São Paulo 
começaram a se preparar para os eventos com viagens, 
desfile de participantes, alojamentos adaptados, etc... E 
as modalidades: Dança de salão, coreografia, natação, 
atletismo, voleibol, damas, xadrez, truco, bocha, malha, 
buraco, dominó, tênis de mesa e campo, quase todas 
feminino e masculino. Assim, o JORI era disputado em 
abril e os 3 melhores de cada modalidade e categoria 
iam para o JEI (Jogos Estaduais do Idoso) em outubro / 
novembro.

Em 2.005, o então prefeito Dr. Ary Fossen reuniu 
um grupo de profissionais da área de Educação Física 
e Assistência Social para programar, organizar, treinar, 
exames médicos periódicos, cuidar da saúde, etc... 
Assumimos essa incumbência e já em Abril daquele 
ano fomos a Piracicaba competir. Foram 70 jovens 
uniformizados, felizes, saudáveis, em busca de mais 
uma participação, representando na época quase 350 
mil habitantes. 

Quatro dias cansativos (de quinta-feira a do-
mingo). Muita diversidade de cuidados com horários, 
alimentação, medicamentos e uma nova mentalidade 
sendo formada, por quê? A nossa participação com 
mais de 59 cidades foi sofrível, 27º lugar, mas o impor-
tante é que estavam realizados, animados, pois o me-
lhor estava por vir, o baile de encerramento. Eu, como 
coordenador da delegação, reuni minha comissão e 
fiz a seguinte pergunta: Gente, vamos festejar o quê? 
Voltamos cansados e o dever cumprido e alguns mais 
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eufóricos quando recebemos as classificações finais 
e os três primeiros de cada modalidade e categoria 
estavam convidados para em outubro ir a cidade Praia 
Grande/SP disputar o JEI (Jogos Estaduais do Idoso). 

Voltamos à nossa terra, prestamos conta aos 
nossos superiores e uma promessa, que num curto 
espaço de tempo estaríamos entre os melhores pela 
grandiosidade da nossa cidade, pela saúde que todos 
temos, as áreas de esportes, a água em abundância, o 
ar da serra e um povo trabalhador, amigo e carinhoso, 
enfim, ficamos devendo para todos nós não só o social, 
mas também o competitivo, e a continuidade da luta 
própria de cada cidadão. 

Em 2.006, na cidade de Rio Claro, ficamos com 
o 7º lugar, para 2.007 na cidade de Itatiba nos consa-
grarmos os campeões da nossa região.

Entre 2.009 e 2.012 muitas mudanças acon-
teceram, uma delas foi reunir um grupo de atletas, 
competitivos, com mais de 60 anos e preparar através 
de exames médicos periódicos uma estatística sobre 
saúde e entregamos ao então prefeito Dr. Miguel Ha-
ddad a pesquisa de 150 idosos apontando que 87% 
não usavam mais medicamentos, 10% diminuíram e 
3% mantinham os mesmos do início, ou seja, esportes 
e a saúde juntos alicerçaram esses jundiaienses para 
uma qualidade de vida melhor. Por isso, hoje ainda 
me preocupo com a melhor idade, porque também 
faço parte dela e fui convidado a ir para Sorocaba nos 
23º Jogos Regionais do Idoso, ao qual nos sagramos 
vice-campeões com a participação de136 atletas repre-
sentando quase 500 mil habitantes. Lá abracei Dona 
Iracema, atleta de Xadrez de mais de 80 anos que com 
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a Circe (loira) vôlei feminino nos orgulham, e daqui vai 
minha gratidão, respeito e doação por todas as vezes 
que vestiram a nossa camisa (manto).

Não se esqueçam jovens jundiaienses: Deixem 
de lado os andadores, bengalas, as dores e pratiquem 
a vida pois a nossa querida cidade oferece tudo e 
muito mais.

Plagiando São João Bosco que comentou com 
seus jovens evangelizados: “Eu não falei que ia ser fácil, 
mas disse que valeria à pena”.

Obrigado Jundiaí!          
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