
 Nesta semana, no dia 1º de outubro, 
comemora-se o Dia Internacional do Idoso. É 
considerada idosa toda pessoa que completou 60 anos 
ou mais. Pensar na pessoa idosa é pensar em nossa 
trajetória de vida atual. Onde estamos? Aonde queremos 
chegar? Como envelhecer neste país? Quais desafios nós 
iremos enfrentar para obtermos qualidade de vida na 
velhice? 

 Perguntas como estas, com certeza, todos 
nós já realizamos. Dados cronológicos ou estatísticos 
colaboram para o estudo, mas não substituem a 
reflexão extraída do convívio, do trabalho comum, dos 
depoimentos que traduzem a singularidade de como 
cada um vivencia esse processo. Sabe-se da existência 
de uma demanda significativa de idosos em nossa 
população brasileira. E embora isso seja evidente, 
pouco se sabe a respeito dessa faixa etária. Alguns 
autores colocam que, ao longo das próximas décadas, 
vamos testemunhar um crescimento no número e na 
proporção de idosos devido à redução do número de 
nascimentos e da taxa de mortalidade infantil, bem 
como ao aumento da expectativa de vida e da melhora 
da qualidade de vida/saúde.

 Sabemos que envelhecer é um processo 
natural, gradativo e contínuo da condição humana, 
caracterizado por mudanças físicas, psicológicas e sociais, 
o qual começa no nascimento e permeia todas as fases 
da vida. Esses fatores de transição são intrínsecos ao 
processo de envelhecimento de maneira visível, com o 
aparecimento dos cabelos brancos e das rugas, perda 
da tonicidade músculo-esquelética, perda da força e 
da rapidez, entre outros resultados.  Isto é: a vida é um 
constante processo de modificações e a cada fase de 
seu desenvolvimento ocorrem transformações múltiplas 
acompanhadas de seus próprios desafios.

 O envelhecimento é percebido por muitos 
idosos como um movimento que os faz se sentir vivendo 

um estado de não pertencimento. Os sinais concretos 
disso são visíveis: algumas de suas antigas referências vão 
desaparecendo aos poucos; o idoso passa a não poder 
pertencer a um determinado grupo ou é exigido que ele 
deixe de exercer determinada função social ou familiar. 
As próprias transformações vividas pelo idoso confirmam 
essa sensação permanente de vivenciar perdas. Para 
algumas pessoas, o processo de envelhecimento 
provoca fortes sentimentos de não fazer mais parte de 
um universo que as reconheça como um indivíduo que 
tenha valor.

 Há consciência de que existe um forte 
preconceito social contra a pessoa idosa. Também 
observamos, de forma empírica, que alguns idosos 
avaliam que ser idoso hoje é melhor do que na época 
em que eles mesmos eram jovens.

 Falar sobre o envelhecimento humano 
nos faz abrir uma ferida em nossa cultura. Isto é, a 
velhice oprimida, despojada. A sociedade capitalista 
impede a lembrança. A sociedade capitalista desarma 
o velho mobilizando mecanismos que o oprimem. 
Mas, perguntamo-nos: como se realiza a opressão da 
velhice?  Diríamos que de muitas formas, desde as mais 
explícitas até as mais brutais.  Mas o que é, pois, ser velho 
na sociedade capitalista?  Diríamos que é sobreviver, 
uma vez que o sistema capitalista destruiu os suportes 
materiais da memória e bloqueou os caminhos da 
lembrança do idoso. Muitas vezes a sociedade impõe 
às pessoas padrões específicos com quanto à idade, 
estando a juventude em posição privilegiada. No 
outro extremo, encontra-se a velhice, cuja imagem 
é marginalizada e sofre diversas formas de violência 
e discriminação, causando desesperança, sinais de 
fraqueza, entre outras consequências.  Como estamos 
tratando os nossos idosos? Neste 1º de outubro vale 
a pena pensar sobre esta realidade. Pense nisso você 
também.
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