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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objeto fazer um estudo aprofundado sobre a questão 

do cuidado do idoso. Um dos fatos constatados é um índice enorme de idosos 

abandonados pela família e pelas intuições públicas do Estado.  Esta falta de 

consciência da sociedade em geral sobre o problema do envelhecimento é 

extremamente preocupante porque a tendência das autoridades e das pessoas de 

um modo geral é não se importar com políticas públicas sérias e urgentes para 

acabar com o problema da solidão e da falta de assistência na área da saúde física, 

emocional, e econômica a estas pessoas que indiretamente produziram durante toda 

uma vida para o país, no entanto no final de suas vidas são tratadas como objetos 

descartáveis, ou seja, não existe uma ética, uma justiça verdadeira, um cuidado 

honesto para com a situação do idoso. A psicanálise humanista como ciência faz um 

alerta sobre esta problemática social além de interpretar este fenômeno de rejeição 

e abandono do envelhecimento e apresenta uma proposta de tratamento e 

acompanhamento destes idosos para ajudá-los nas dificuldades pessoais e 

familiares. 

Palavras-chave: Idoso, emoção, neurose, abandono, sociedade, família, 

tratamento, psicanálise. 
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1 . INTRODUÇÃO 

O presente assunto teve por objetivo, fazer uma analise da situação atual 

vivenciada pelos idosos e trazer tal pauta para uma reflexão mais profunda da família 

e sociedade onde esse ser se insere e chamar atenção aos órgãos públicos e 

responsáveis pelo atendimento da saúde física e financeira desta parcela de idosos 

em nossa sociedade, que tende a crescer inexoravelmente. Os percentuais 

encontrados foram retirados da pesquisa feita no livro; “Os Idosos no Rio Grande do 

Sul” (1997), realizada pela secretaria do trabalho, cidadania e assistência social e 

universidades conveniadas do Estado do Rio Grande do Sul. A situação é deveras 

preocupante, por um lado vemos a prolongamento da vida do idoso, mas em 

contrapartida se esta realidade não for tratada com seriedade e competência pelos 

órgãos responsáveis para absorver essa demanda e propiciar ao idoso que tenha 

uma velhice com dignidade, poderá causar num futuro próximo,sofrimentos, tristezas 

e inclusive o abandono nas ruas ou asilos levando a uma situação de desespero.  

O motivo desta pesquisa tem como objetivo conscientizar as autoridades e a 

comunidade em geral sobre os problemas de ordem financeira, psicológica e de sua 

inserção social. O idoso em nosso país capitalista é uma pessoa descartável, 

justamente porque não consegue mais produzir. Esta situação de abandono e de 

extrema crueldade em relação a uma pessoa que passou toda uma vida trabalhando 

e contribuindo para o desenvolvimento do produto interno bruto do país. Toda esta 

riqueza e bens de capital de uma nação são produzidos pelos seus cidadãos, mas 

acontece que nem sempre o estado reconhece e propicia a assistência e o cuidado 

necessário para estas mesmas pessoas que envelhecem. 

Sem dúvida a psicanálise humanista tem um interesse em aprofundar esta 

temática porque sabemos que todas as pessoas direta ou indiretamente estão 

envelhecendo, ou seja, qualquer paciente vai se tornar um idoso. Portanto é 

absolutamente necessário fazer uma reflexão sobre as condições de vida material e 

psicológica deste cidadão em nosso meio social. O que constatamos por esta 

pesquisa nos mostra um índice muito baixo na área da escolaridade, alem do mais 

apresenta um quadro destes idosos sentindo-se inúteis, principalmente depois da 

aposentadoria. Todos nós sabemos da importância deste idoso tornar-se uma 
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pessoa produtiva no sentido de continuar utilizando toda a sua potencialidade a 

serviço das pessoas do seu convívio ou de seu ambiente de trabalho. 

Também queremos fazer uma critica a sociedade atual pelo descaso e a 

forma como trata a questão da velhice. O capitalismo como ideologia de produção, 

entende que somente as pessoas jovens e com aspecto físico atraente consegue 

produzir ou trabalhar a serviço da empresa. No entanto percebemos o equivoco 

desta sociedade que privilegia o belo, o externo, o físico, sem dar importância a 

vivencia e experiência profissional de uma pessoa com mais idade. Ainda não com 

seguimos entender os motivos de tal escolha, me parece bastante plausível que 

possamos refletir sobre esta condição humana da velhice. Hoje mais do que nunca 

precisamos utilizar todo este potencial de inteligência a serviço de nossa sociedade. 

Uma outra maneira de resolvermos este problema seria os órgãos públicos 

propiciarem uma política no sentido de oferecer ambientes e locais de trabalho para 

que o idoso possa dar continuidade a sua existência. Portanto um advogado idoso 

poderia sem duvida utilizar todo seu conhecimento na ajuda e colaboração de 

alguma entidade de crianças e adolescestes em risco, não somente na questão 

jurídica e legal, mas ocupando o lugar do avo que faltou na vidas destes jovens, 

devemos oportunizar a continuidade dos vínculos afetivos entre estas duas gerações. 

Se conseguirmos pensar desta maneira a sociedade em geral poderá ter 

uma enorme vantagens porque muitos destes trabalhos poderiam ser voluntários 

principalmente daqueles idosos que se encontram aposentados, seria sem duvida 

uma contribuição preciosa para muitas pessoas que precisam de apoio, ajuda, 

colaboração, para resolver seus dilemas pessoais.  Ao sentir-se útil e valorizado 

neste tipo de atividade o idoso conseguiria recuperar sua auto-estima, além de 

melhorar o conceito de sua própria pessoa em relação ao seu meio social e cultural. 

Este reconhecimento e valorização da sua experiência propiciam as condições de 

viver com mais alegria e felicidade, e em conseqüência disto não recair numa 

depressão ou na somatização e doenças de fundo emocional. 

A psicanálise humanista vem colaborar e alertar as autoridades e demais 

pessoas interessadas nesta temática sobre a utilização do potencial emocional e da 

criatividade do idoso. Ao olharmos esta pessoa com humanidade estaremos 

promovendo a saúde e a promoção humana em todos os seus sentidos. O idoso 

pode oferecer o seu tempo e experiência no sentido de escutar e orientar as futuras 
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gerações para que eles possam aprender a escutar aqueles que já passaram por 

estas dificuldades. Esta troca de informação e cuidado de um com o outro recupera a 

afetividade e acaba criando um vinculo de amor e respeito, admiração, valorização e 

reconhecimento pelo valor deste idoso em nossa sociedade. Queremos com isto 

afirmar que este espaço é fundamental para a saúde psíquica e organiza do idoso, 

se as pessoas tomarem consciência poderiam abrir novas oportunidades e chances 

de relacionamentos dos idosos com as pessoas da sua família, vizinhos e inclusive 

da sua comunidade religiosa. 

A religião seja ela qual for pode e muito utilizar a pessoa do idoso para fazer 

caridade, ajudar os menos favorecidos, e além disso, participar ativamente das 

atividades festivas e na organização destes eventos. Defendemos este pensamento 

por acreditar que este espaço é precioso para o idoso fazer novas amizades e com 

isto ampliar suas experiências no contato com outros idosos que participam também 

destas atividades, sem duvida esta postura de vida proporcionara ao idoso, alegria, 

satisfação, bem estar, prazer em viver, ou seja, afetividade é o remédio que precisa 

como prevenção a outras inúmeras doenças físicas e psíquicas.  
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2 . A SITUAÇÃO ATUAL DO IDOSO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

A partir da pesquisa realizada pela secretaria do trabalho, cidadania e 

assistência social e universidades conveniadas do Estado do RS, das pessoas que 

nasceram entre 1915 e 1945: da população considerada idosa das áreas urbanas 

pesquisadas, sessenta e seis por cento nasceram no meio rural e trinta e quatro por 

cento no meio urbano. Essa situação deve-se a migração rural para os centros 

urbanos. Invariavelmente isso acontece pelo deslocamento da população em busca 

de melhores condições de vida. O sexo feminino predomina sobre o masculino nessa 

busca migratória. O critério adotado de análise levaram em consideração o estado 

civil, com predominância dos idosos casados, embora seja também significativo o 

percentual de viúvos. Há mais incidência de viúvas, já que esta sobrevive ao cônjuge 

com mais freqüência, isso porque os homens normalmente casam com mulheres 

mais jovens.  

No que concerne a escolaridade da população idosa do Rio Grande do Sul, 

predominam os que possuem o ensino fundamental incompleto, seguidos pelos 

analfabetos e por idosos com ensino fundamental completo. A oferta educacional, há 

sessenta anos, mesmo na zona urbana, era baixa, e na zona rural era ainda mais 

escassa e de difícil acesso, o que dificultava a escolarização. A baixa escolaridade 

dos idosos pode ser um fator que intensifica as desigualdades e dificulta o 

acompanhamento das grandes transformações do mundo contemporâneo, 

propiciando um maior isolamento, o que pode interferir em uma existência saudável e 

participativa. Não se pode ignorar, entretanto, a riqueza do saber informal, presente 

entre os idosos, principalmente a cultura verbal, um conhecimento transmitindo de 

geração para futuras gerações. 

Dados pesquisados nos dão conta que na composição familiar e relações 

sociais, a população rural, em especial, a partir de 1950, atraída pela industrialização 

e pelo fascínio exercido pela urbanização das grandes cidades, desloca-se em busca 

de melhores condições de vida. Essa realidade foi vivenciada pela população idosa, 

que embora residente em áreas urbanas, é em sua maioria, sessenta e seis por 

cento vinda do meio rural, guardando traços e costumes de seu meio de origem. Um 

desses traços e costumes é a existência de um elevado número de filhos, 

caracterizando as famílias numerosas de décadas passadas. 
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A distribuição dos idosos segundo a ocupação na maior parte de sua vida  se 

dá na categoria do trabalhador não especializado. Este fato reflete o nível de mão-

de-obra existente no país. Há predominância em atividades agropecuárias e 

produção extrativa vegetal e animal e mostra um percentual de vinte e seis por cento 

que sempre esteve fora da população economicamente ativa, além de um percentual 

alto de idosos que estão aposentados, não ocupados, doentes ou que não 

trabalham. Outra variável a ser considerada seria a procedência rural, onde a mulher 

ficava restrita as lidas domésticas, ao trabalho na roça e muitas delas ao trabalho 

dentro da própria empresa familiar, sem vínculo empregatício. 

No que diz respeito à renda do idoso, quase 50% dos entrevistados recebem 

entre um e dois salários mínimos, o que expressa a baixa renda com que vive, e que 

em muitos casos, não da para comprar os remédios necessários para tratar a saúde. 

A longevidade atribuída aos idosos diz respeito principalmente ao gosto de 

viver e alimentação adequada e aos hábitos de vida saudáveis. Nas palavras de 

Erich Fromm citadas no seu livro a Arte de Escutar afirma que: 

 

Existem outros problemas, mas o psicanalista deve entender que a terapia é 

muito difícil nestes casos. Este homem sofre efetivamente um conflito essencial, 

quero dizer, uma grave perturbação do núcleo de sua personalidade, a saber, 

uma forma extrema de narcisismo e uma falta de amor a vida.(FROMM, 1993, p. 

31)  

 

 Na pesquisa, os valores mais importantes, a saúde (48%), família (23%) 

seguindo-se o amor, a religião. A família pelo fato de serem valores com os quais se 

relacionam com intensidade e freqüência, em função de suas preocupações nesta 

fase da vida. A afetividade é direcionada principalmente para os familiares (42%), 

filhos (20%) e conjugue (20%). Essas relações se tornam mais intensas com as 

pessoas que estão mais próximas, e se manifestam através de atenção, carinho, 

conversas, companheirismo e cuidados. 

Quanto ao tema sexualidade, os idosos afirmam que as suas principais formas 

de manifestações são carinhos e toques, atenções especiais e relações sexuais. 

Importante ressaltar que um percentual elevado, entorno de 34% não sabem ou não 
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responderam sobre a sexualidade. Na década de 20, 30 e 40 predominava uma 

moral sexual muito rígida aliada a preceitos religiosos, na qual era reprimida. O 

assunto era tratado, se é que era, em ambiente unicamente privado. 

 

A saúde mental seria a síndrome dos indivíduos alienados relativamente no 

narcisismo, não exterioriza sua destrutividade, mas torna-se uma pessoa 

produtiva, e se me permite uma expressão muito geral, dos indivíduos que tem 

interesse de viver bem em relação a vida. Se tivesse que dar uma definição ou 

uma palavra para caracterizar a saúde mental, diria que é a capacidade de 

interessar-se pela vida.(FROMM, 1991, p. 120).  

 

Saúde é de uma forma geral o que mais preocupa o idoso. Dentre os vários 

motivos associados a essas preocupações esta é relacionado ao processo natural de 

envelhecimento, destacam-se a diminuição da capacidade física, restrições da 

autonomia e dependência, perda de familiares e amigos e a carência de recursos 

econômicos para seu sustento. 

 

O retorno consciente ao inicio, com suas possibilidades ilimitadas, e a busca de 

valores eternos, são caminhos totalmente validos. O deslocamento para o 

inconsciente, ao contrario, leva a doença como caminho. E também este caminho 

é um caminho que mesmo sendo terrível traz em si a possibilidade de dar frutos. 

É algo assim como uma ultima sacudida para que se desperte para as próprias 

necessidades (DAHLKE, 1992, p. 72). 

 

 Esses fatos geram um sentimento de medo e insegurança que prevê doenças 

incapacitantes, perda da capacidade mental, dependência da família, abandono pela 

família e morte. Muitas vezes o atendimento se torna difícil uma vez que os 

profissionais que os tratam nem sempre tem conhecimento integral de suas histórias 

de vida, da situação na sociedade e de possíveis reações orgânicas e psíquicas, na 

medida em que se tem dificuldade de distinguir o que é doença, daquilo que faz parte 

do próprio processo de envelhecimento. 

É importante que os profissionais saibam distinguir o processo normal de 

envelhecimento dos processos patológicos permitindo uma intervenção na área da 
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saúde, tanto no aspecto preventivo quanto terapêutico. Assim sendo, faze-se 

necessário conhecer o perfil do idoso para traçar políticas de saúde que venham ao 

encontro com as reais necessidades desse segmento populacional, para fins de 

planejar, efetivar e gerenciar a oferta de serviços de saúde. Os dados obtidos das 

pesquisas mostram que as doenças que mais atacam o idoso no RS, pela ordem 

são: reumatismo, bronquite, hipertensão, doenças do coração, diabetes e por ultimo 

o câncer. O índice de tabagismo e alcoolismo encontrado entre homens idosos ‘e 

significativamente mais elevado do que nas mulheres.  

Nas palavras de Danah  Zohar, depois de terminar seu doutorado em física 

quântica resolveu fazer sua formação analítica com o psicanalista Erich Erickson, no 

seu livro “ O ser quântico” afirma que: 

 

Esta é uma situação da personalidade narcisista. Incapaz de sentir uma base para 

o compromisso com os outros, com a natureza, ou com qualquer sistema 

coerente de valores, e portanto, incapaz de sustentar qualquer relacionamento 

profundo, ela tanto experimenta uma fragmentação de si mesmo como um 

isolamento de uma comunhão mais ampla.(ZOHAR, 1990, p. 201) 

 

Fatores como o fumo e o álcool, ligados à história de vida da cada um, hábitos 

e costumes do cotidiano, condições de trabalho, alimentação, atividades físicas ou 

sedentarismo, falta de carinho e abandono, contribuem para o aparecimento de 

doenças na terceira da idade. 

A idade favorece a fragilização do ser que se torna menos resistente, menos 

sociável (LÉGER,1994, p. 63)*. Essas situações precipitam o sofrimento psíquico. As 

causas culturais se podem atribuir as manifestações emotivas e de sensibilidade 

mais aflorados e permitidos no gênero feminino. Os homens são compelidos a 

externar sua imagem de fortes, trabalhadores se auto-representando resistentes as 

manifestações emotivas e aos distúrbios psico-geriátricos recorrendo ao fumo e 

álcool com mais freqüência que as mulheres. Com relação a atividade física, 

                                            

*
 Rio grande do Sul, Conselho Estadual do idoso. Os idosos do Rio Grande do Sul; um estudo multidimensional de suas 

condições de vida: relatório de pesquisa. Porto Alegre. 1997.  Pág.63 
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percebe-se que apenas 37% praticam pelo menos três vezes por semana alguma 

atividade física. Isso leva-nos a crer que a maioria e’ sedentarismo. 

Na velhice, afirma Confort, os maiores inimigos da boa alimentação são os 

períodos de depressão, doença é viúves, e também afirma que as pessoas idosas 

sem problemas de saúde necessitam se alimentar da mesma forma que os demais 

indivíduos, talvez em proporções menores se não estiverem ativos.  Observa-se, com 

respeito ao atendimento a saúde do idoso, que o estado possui locais de 

atendimento satisfatórios que normalmente se encontram em grandes centros 

urbanos associados à presença de Universidades.  

No seu livro, Edgar Morin, descreve o que ele entende por humanidade: 

Alguns seres humanos serão sensíveis as relações de amizade, outros as paixões 

amorosas; outros serão sobretudo,   devorados pelo ódio e a inveja.(...) Mas não 

podemos esquecer que cada ser humano carrega, um potencial para o pior ou o 

melhor do humano, que a desumanidade faz parte da humanidade.(MORIN, 2002, 

p. 67) 

 

No entanto no interior carece desse tipo de atendimento especializado, 

sobrecarregando  os centros de excelência, e dificultando sobremaneira uma real e 

decente atendimento. Vemos então, filas enormes de pessoas aguardando 

atendimento, esperando por uma vaga. Imagino que não é justo este tipo de atenção, 

acreditamos ser desumano com o ser humano, principalmente o idoso ficar 

dependente das filas de espera, sendo que muitos deles aguardam em macas o 

momento de receber um atendimento.  

É cruel para quem dedica uma vida ao trabalho, enfrentando tribulações e 

sacrifícios, chegar na velhice e ter que enfrentar tamanha humilhação e sofrimento. 

Algo deve ser feito com urgência, os órgãos governamentais devem se preocupar e 

dirigir a atenção para esta situação e a sociedade deve mobilizar-se para pressionar 

a classe responsável e tomar providencias urgentes. É um ser que muito contribuiu 

para a sociedade e para o Estado e no momento em que suas forças definham, sua 

saúde é precária e seu emocional se agrava, a sociedade e o poder público lhe viram 

as costas, dando-lhe em troca amargura e sofrimento. Temos que enxergar a 

realidade existente, onde uma minoria de idosos possui planos de saúde e acesso ao 

conforto, já que a grande maioria, é assalariada e seu poder aquisitivo é menor. A 
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prevenção deveria ser mais valorizada, divulgada e aplicada socialmente. Investir na 

profilaxia, é mais econômico do que tratar de casos de doenças que levam, 

invariavelmente, a mortalidade do idoso. 

A partir da década de 60, começa-se a observar um certo envelhecimento da 

população brasileira. Esse processo deve-se a vários fatores especialmente a 

modificação da fecundidade, que apresenta um declínio cada vez mais acentuado. 

Nessa época começa-se a produzir os primeiros sinais de mudança nas estruturas 

etárias, diminuindo a presença de grupos de indivíduos jovens dando lugar a um 

aumento na participação de idades mais avançadas, observa-se também, uma 

redução da mortalidade nas faixas etárias mais elevadas. De fato, a proporção de 

pessoas idosas (60 anos ou mais) passou de 4,2% em 1950 para 5,1% em 1970, 

6,1% em 1980em 7,6% em 1991. 

A diminuição da fecundidade pode ser explicada pela introdução e acesso a 

formas de planejamento familiar que incidem na natalidade, paralelo a isso, houve a 

queda do índice de mortalidade. Esses dois fatores associados à melhoria das 

condições de saneamento básico e dos avanços técnico-científicos na área da 

saúde, fazem com que a esperança de vida da população aumente, portanto, a 

proporção de idosos. A situação acentua-se mais na medida em que aumenta a 

emigração da geração de jovens que buscam oportunidades e mudança de 

condições de vida, inclusive de acesso ao mercado de trabalho. 

O idoso compreendido como fruto do processo crescente de socialização da 

gestão da velhice passou da esfera privada e familiar para uma questão pública. 

Essas transições afetam diretamente e de forma significativa a estrutura etária da 

população e conseqüentemente intensificam os problemas de uma determinada 

sociedade. A questão, como esta sociedade encara com dignidade esse grupo que 

cresce cada vez mais?  

 A população idosa no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, 

alcançara uma expectativa de vida de 73 anos até 2025. No Brasil, mais 

precisamente, na região Sul e Sudeste a expectativa atual já é de 74 anos de idade, 

enquanto no Nordeste não ultrapassam os 53 anos de idade. 

Em nosso país, aos poucos a importância sobre o conhecimento da 

população idosa vem despertando interesse dos estudiosos. O brasileiro está 
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envelhecendo, e o perfil do idoso mudando. Para aqueles que ultrapassam a 

barreira dos 60 anos, não significa mais o fim produtivo, mas a oportunidade de 

recomeçar. No início do século XX a média de vida era de 33 anos. Essa média 

subiu para 70,5 em 2000 e 71,3 em 2003. O país deve alcançar o índice de 80 anos 

de expectativa de vida em 2040, sendo que a região Sul é a terceira em numero de 

idosos. O avanço na área da saúde é outro fator importante na perspectiva de 

aumento de vida das pessoas. 

O termo terceira idade surgiu nos anos sessenta, com o objetivo de dar uma 

incentivada positiva nos idosos com 60 anos ou mais (Benedetti In MORATO, 2008, 

p.14). A terceira idade surge procurando retirar os aspectos carregados de 

preconceitos relativos à velhice, buscando criar apresentações sociais mostrando 

dinamismo, preocupação com o lazer estabelecendo relações sociais em participar 

de atividades que apareçam qualidade de vida. Muitas foram às crenças, mas ainda 

há o vicio de aturarmos nossos idosos, principalmente na área urbana, onde, muitos 

são vistos como um fardo a ser carregado. Nas palavras de MORIN (2002, p. 200), 

no seu livro a Natureza da natureza, diz que: “Produzir, que significa 

fundamentalmente como acabamos de lembrar, conduzir o ser ou a existência, pode 

significar alternativamente ou simultaneamente: causar, determinar, ser a fonte de 

engrandecer, criar.” 

Esquecemos porem, que eles são produtivos e que podem realizar atividades, 

não com o mesmo vigor, mas com a mesma vontade de antes. “O envelhecimento 

está associado a uma variedade de limitações físicas e psicológicas. Isso 

freqüentemente impede os indivíduos de desempenharem certas ações” (Shepard In 

MORATO 2008, p. 15). Dependendo de sua motivação, ambiente e reação a 

incapacidade, os que são afetados podem ficar inválidos, tanto físicos como 

mentalmente e incapazes de realizar atividades desejadas.  

No livro “Espírito e sociedade”, FROMM, (1992, p. 25) descreve a relação 

entre ambiente e hereditariedade nas seguintes palavras: “A agressão verbal ou 

física e a identificação são as conseqüências do choque entre a criança empurrado 

pelos seus desejos sexuais e as condições ambientais determinadas.” A 

conseqüência desse fato é uma diminuição na qualidade de vida incentivando a sua 

baixa auto-estima e exclusão. Nas diferentes camadas, seguimentos ou classes 
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sociais, vivem a velhice na forma diversificada como se o fim da vida reproduzisse e 

ampliasse as igualdades sociais. 

 Considera-se ainda que o aumento da população idosa em nossa sociedade 

constitui-se, no aumento dos problemas de saúde que poderão agravar-se com o 

decorrer do tempo. 

 

É maravilhoso que esta organização não seja frágil, instável e desequilibrada, 

mas sólida, estável e regulada(...), que seja complexa precisamente porque nela 

a unidade e a diversidade extrema, a ordem e a desordem extrema, a 

solidariedade e o antagonismo extremo, não apenas coexistem, mas estão 

ligados pelas necessidades. É esse vinculo de necessidade que precisa elucidar 

caso se queira começar a penetrar no problema da espontaneidade eco-

organizadora  (MORIN, 2000, p. 39). 

 

Diante disso, é preciso, além da perspectiva adotada, que ações da classe 

política, dos profissionais da saúde e das ciências humanas sejam dirigidas para 

mudar essa realidade, não apenas enfocando a velhice, mas todas as fases da vida, 

nas suas diferenças e abrangências: habitação, educação, saneamento e outros.  

Foi criado o “Estatuto do Idoso”, que entrou em vigor em 2004. É considerado 

um avanço, pois sabidamente todos envelhecerão um dia. O estatuto pune 

agressores e também aqueles que são negligentes para com os idosos, garante 

acesso gratuito ou pela metade do preço a programas culturais, ao lazer bem como 

ao atendimento a saúde e direitos jurídicos. Mas apesar de tudo isso não é 

conhecido por todos nem tem seus benefícios e leis aplicados. 

 Hoje ainda se observa idosos desamparados e abandonados por esses 

sistemas e o pior pela sua própria família. Apesar dos avanços a situação é 

preocupante. Estudos indicam que na virada do século deverá haver no Brasil 8,7 

milhões de pessoas com mais de 65 anos. Isto significa que a cada vinte pessoas 

uma será idosa. Isto colocado deve merecer, cada vez mais, o interesse dos órgãos 

governamentais públicos e a sociedade em geral, devendo se levar em 

consideração, principalmente, as características demográficas, econômicas e 

sociais, porque diante dessa realidade, novas demandas por serviços, benefícios e 

atenções continuam sendo um desafio para governantes. 
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“É uma oportunidade para os idosos reformularem sua história com novos 

conceitos” (Berquó In MORATO, 2008, p. 15). A representação do papel do idoso 

tem se mostrado diferente na sociedade atual, visto que a representação da velhice, 

como processo de perdas, tem sofrido uma invasão, sendo essa etapa valorizada e 

privilegiada, tendo em vista as novas conquistas, em busca de prazer, satisfação e 

realização pessoal. Houve um aumento na oferta de programas voltados para a 

população mais velha, assim como a mídia impulsionando esse novo mercado de 

consumo. Entretanto, a situação dos idosos no país, mostra uma grande 

diversidade, proporcionando a exclusão daqueles que não compartilham das 

mudanças atuais.  

No seu livro Edgar Morin, escreve sua autobiografia chamada meus 

demônios, e relata como compreende as emoções;  

 

A raiva, o amor, o ódio, a ternura, nos fazem realmente mudar de uma 

personalidade a outra, modificando não só nossas vozes e nossos 

comportamentos, senão também a hierarquia interna paleo-meso-neo-cefalica. 

Assim temos, sem duvida, vários personalidades, que predominam umas sobre 

as outras que emergem ocasionalmente (1995, p. 90). 

 

Diversos autores acreditam na importância do idoso experimentar tanto a 

resistência quanto o limite de suas forças, e com auxilio possa transformar seu corpo 

num instrumento para extravasar suas emoções e seus sentimentos. (Chaimawicz In 

MORATO, 2008, p. 15), diz que é imprescindível investir em programas para os 

idosos. O idoso é um ser Gregário e durante seu desenvolvimento passa por 

diferentes grupos: família, amigos, escola e trabalho. Este ser durante sua vida já 

transitou por todos esses grupos, devendo ter todas as condições internas e a 

necessidade de se filiar a um grupo de pessoas iguais a ele.  

Nessas relações, o objetivo é a integração do indivíduo no grupo, 

possibilitando sua extensão como membro operante deste, de sua família e de sua 

comunidade. Um grupo só se torna grupo quando tem determinado tipo de 

relacionamento, um vínculo, uma força que dá a ele um sentido de pertinência. É por 

meio das experiências, das interações e das oportunidades de vivências que 



 19 

surgirão mudanças no comportamento, tanto do indivíduo quando dos elementos 

dos sistemas. 
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3 . O PROCESSO DE ENVELHECER 

O processo de envelhecer envolve várias dimensões e está ligada 

inicialmente a manutenção da saúde, dos aspectos nutricionais, psicológicos, de 

terapia ocupacional, enfim a diversos fatores que podem resultar no retardamento do 

envelhecimento.  

 

Os idosos são guardiões da sabedoria que tem a constante responsabilidade de 

manter o bem estar da sociedade e preservar a saúde do nosso sofrido 

planeta.São pioneiros da consciência, praticantes de artes contemplativas 

provenientes de nossas tradições espirituais, que se revelam como inteligências 

superiores para seu trabalho nessa etapa da vida, os idosos colhem frutos da 

sabedoria e experiências de toda uma vida e transmitem esse maravilhoso 

legado as gerações futuras. (MILLER, 1996, p. 4). 

 

Há uma teoria que afirma que o envelhecimento de um organismo está 

definido, em nível celular, pelas informações genéticas contidas nos cromossomos 

existentes no núcleo das células (Garcez Leme In Compreendendo os aspectos 

conceituais sobre o envelhecimento, 1998, p. 3) 

 

A matéria inanimada da qual nós seres conscientes, somos feitos e estamos 

sempre mudando. No caso dos seres humanos ela muda totalmente a cada sete 

anos. Nenhum átomo sequer dos que agora contribuem para o meu ser físico era 

parte de mim sete anos atrás. Nossos corpos vivos estão em constante inter-

relacionamento com outros corpos e com um mundo inanimado a nossa volta. 

Então, como pode os mesmíssimos átomos ser parte de uma estrutura 

consciente num dado momento de sua historia e parte de um objeto inanimado 

em outro. Em que momento eles, ou a estrutura da qual fazem parte adquirem 

consciência. Em seu trabalho sobre o pampsiquismo Naquel chega 

relutantemente a conclusão de que: A menos que estejamos prontos para aceitar 

“(...) que o surgimento das propriedades mentais em sistemas complexos não 

tem nenhuma explicação causal, devemos aceitar a corrente epistemológica da 

emergência mental como uma razão para acreditar que os componentes tem 

propriedades que desconhecemos e que necessariamente devem obter estes 

resultados.”   (ZOHAR, 1990, p. 64) 
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Essas informações, a partir de certa idade, passam a sofrer alterações, 

podendo começar e gerar informações errôneas que originarão proteínas anômalas, 

levando a um circulo de problemas orgânicos, estes sim relacionados ao processo 

do envelhecimento.  

Outra teoria postula haver uma determinação genética do número de vezes 

que a célula consegue se dividir, definindo assim uma expectativa máxima de vida 

para cada espécie. A velhice tem sido objeto de estudo de várias ciências humanas 

e sociais. A geriatria é uma especialidade médica que se preocupa em oferecer as 

condições para uma velhice sadia. Conhecer as características do envelhecimento. 

A gerontologia é o campo do conhecimento humano que trata do estudo do 

processo de envelhecimento com base nas informações oriundas das ciências 

biológicas, psicossociais e comportamentais, isto é, ao estilo de vida sedentária ou a 

concepção da inutilidade social que permeia o mundo do idoso. Esta é a teoria do 

“Relógio” que até o momento é a mais plausível para explicar o envelhecimento. 

O idoso vive no Brasil uma situação real e uma situação em potencial. Como 

afirma Fromm: 

 

O homem pode sentir-se como alguém novo e ampliar o seu mundo vivido, e 

acabar com a sensação espantosa de estar só, mas que pode também alcançar 

mediante o seu pleno desenvolvimento de seu potencial humano, de sua 

capacidade para amar, para usar sua razão para criar a beleza e gozar dela, 

compartindo a sua humanidade com todos os seus semelhantes (1990, p. 74).    

  

A situação real o coloca principalmente nas classes menos favorecidas num 

modelo crítico de sobrevivência, configuradas pela discriminação e o abandono 

(familiar e social) com uma precariedade exacerbada de suas condições de vida. Por 

outro lado a situação em potencial revela rico em potencialidades acumuladas por 

sua experiência de vida disponibilizada a participação mais efetiva na sociedade / 

comunidade. À medida que a idade avança e os anos vão passando a perda de 

pessoas queridas, a aposentadoria e por uma série de outros fatores emotivos os 

indivíduos vão perdendo e não refazendo seus contatos de grupos familiares, de 

trabalho, lazer e outros. Daí então a necessidade de fazê-los participar de novos 
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grupos e ajudá-los a se enquadrar naqueles que maior satisfação lhes vai 

proporcionar.  

 O sentimento de pertencer a um grupo é valioso, dado as tendências ao 

afrouxamento de vínculos sociais e o surgimento da solidão, tão comum em 

decorrência da aposentadoria, independência dos filhos, viuvez, perdas afetivas etc. 

“O grupo aparece como um meio favorecedor da socialização com conseqüentes 

trocas afetivas e motivações para buscar novas atividades e realizar velhos projetos” 

(Assis In MORATO, 2008, p. 15). O idoso sente necessidade e valoriza as atividades 

em grupos, porque sente a necessidade de sentir-se integrado socialmente. O grupo 

deve priorizar a participação, estimular o bom humor e o prazer dos indivíduos. 

 Todos participam dos embates que acontecem no seu meio. Com os idosos, 

os grupos não são diferentes. Para Géis (In MORATO, 2008, p. 15), atividades na 

terceira idade fazem com que o idoso se comunique melhor com os outros e 

enriqueça a relação com o ambiente que o cerca. Essas atividades devem ser 

integradoras, favorecendo o contato social, gerando autoconfiança e satisfação. 

Um profissional na constituição do grupo é de fundamental importância. O 

trabalho do mesmo ajudara as pessoas envolvidas na experiência e no processo 

que estão vivenciando. Alguns sociólogos definem o grupo como um sistema ou 

unidade de interações humanas, composto por pluralidade. Muitos idosos não se 

adéquam aos hábitos e preferem continuar desempenhando suas tarefas. Este é o 

primeiro impacto do envelhecimento, a perda dos papéis sociais e o vazio 

experimentado por não encontrar funções. Sentem angústia, decepção e o 

sofrimento. Numa época em que, para muitos idosos, pensar no futuro ainda sente e 

cai nesses sentimentos e na falta de expectativas, o grupo surge como um sentido 

para a vida, estabelecendo uma rotina com participação em atividades e como um 

encontro de amigos. O envolvimento no grupo desenvolve expectativas, 

perspectivas e objetivas para o futuro. 

O amor pela vida precisa de um encontro consigo mesmo, nesta 

redescoberta de si mesmo surge um caminho de conquistas, vitorias, seu 

pensamento possui a qualidade de estar sempre pronto para sair desta condição de 

menos valia, estar aberto significa amar, sobretudo o novo, o desafio, é desta 

adrenalina que as pessoas precisam para projetarem na existencia todas as suas 

qualidades e capacidades. Existe um potencial emergente em cada ser humano e 
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disto independe a idade, ou seja, a idade corresponde o quanto de apreço e 

consideração tem pela existência. Em outras palavras não importa a idade da 

pessoa, mas o quanto de energia psíquica existe disponível para poder utilizar de 

forma criativa e inteligente. 

 A velhice é o resultado da existência, o sucesso na vida não depende 

exclusivamente da aquisição dos bens materiais como defende o critério do 

capitalismo. A saúde e a felicidade andam junta, esta alegria contagiante, esta paz 

de espirito transcende o simples fato da aquisição cognitiva e dos bens materiais. 

Estamos nos referindo sobre as condições de vida conquistada para si mesmo e para 

seus familiares, antes mesmo de qualquer julgamento ou avaliação pessoal, o critério 

mais importante é o amor, a sinceridade, a compreensão, a verdade, a tolerância, a 

bondade, o testemunho, etc.  

Valores estes essências para conquistar a confiança e o apreço das pessoas 

de seu convívio. O idoso pode fazer uma ressignificação do seu passado e depois 

lançar-se na realização de novos objetivos, sejam eles na área do amor, afetividade, 

família, negócios, etc. Quero dizer com isto que esta condição é essencial para a 

saúde emocional e orgânica de qualquer pessoa. 

Para encontrar-se sempre jovem emocionalmente é preciso uma motivação e 

um apreço especial por si mesmo, quanto mais sabedoria na existência, maior a 

capacidade de desfrutar com prazer de todos os benefícios e vantagens que a vida 

oferece. Esta sabedoria é incorporada pela experiência de vida, por saber receber 

um elogio ou critica, por aceitar a perda ou a derrota, enfim uma pessoa madura que 

sabe fazer suas escolhas e, além disso, é capaz de ser ambiente para os outros. 

Todos os idosos trazem dentro de si mesmo esta esperança por dia melhore, pela 

realização infinita de seus desejos, pela força de vontade de querer transcender suas 

próprias limitações.    

A longevidade atribuída aos idosos é atribuída principalmente ao gosto de 

viver, à alimentação  adequada e aos hábitos de vida saudáveis.  O jovem pode 

interpretar todos os belos papéis que o teatro da vida oferece e que o idoso não pode 

interpretar mais por causa da idade. Não podemos deixar nos envolver pelo canto da 

sereia de nossa própria vida esquecendo do mundo e das pessoas. 
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 Muitas vezes barganhamos montes de sonhos por cheques cada vez mais 

gordos, vemos a morte e a doença passar por perto, vê a calvície e as rugas que 

chegam e assim mesmo não paramos para pensar. Quem de nós está em paz com o 

seu interior? Tem procurado o ser humano ao máximo utilizar as suas 

potencialidades?  

 

A potencialidade tem muito a ver com a coragem de ser, as mesmas dificuldades 

e sofrimentos que por um momento estavam sendo interpretadas como um 

empecilho aos olhos de outra pessoa, pode ser utilizada como uma alavanca 

propulsora da utilização do seu potencial.(PEREIRA, 2007, p. 202) 

 

Em algum momento debatemos na família, comunidade sobre o verdadeiro 

sentido da vida? Quantas pessoas tem seus dias cheios mas vazios diante da vida e 

por isso estão constantemente insatisfeitas? A cultura que temos não contribui para 

que as pessoas estejam satisfeitas com elas mesmas. A vida é uma série de puxões 

para cima e para trás. Queremos fazer uma coisa mas somos forçados a fazer outra. 

A vida pode ser definida como luta e na maioria das vezes ficamos no meio.  

 

O humano na existência é um ser em gestação, vem ao mundo dependente, 

sente, percebe sua limitação em prover a sua própria subsistência. Neste contato 

com os outros “irmãos humanos” entende a importância do afeto, daqueles 

toques, do olhar de aprovação, do abraço, da alimentação, do significado e 

importância do outro na sua vida. (....) Esta escravidão com condicionamentos 

propicia a ideologia do poder do dinheiro como um meio de realização pessoal. 

Esta competitividade cria os medos, gera a deslealdade, afastando as pessoas e 

impedindo a expressão da confiança, e um maior vinculo de amor e fraternidade. 

(PEREIRA, 2008, p. 54) 

 

 Quem vence? O amor vence sempre. Se a cultura não serve, não interessa 

ficar com ela. Ficar diante da televisão por muitas horas, trabalhar o tempo todo, 

porque não mudar para um trabalho mais moderado, ter um tempo livre para 

passear, ouvir musica, dançar, estudar que faz muito bem para a alma e para o 

corpo. Tanta gente anda de um lado para outro levando a vida sem sentido. Parecem 

semi-adormecidos, mesmo quando ocupados em coisas que julgam importantes. 
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Isso acontece porque estão correndo atrás do objetivo errado. Só podemos dar 

sentido à vida dedicando-nos a nossos semelhantes e à comunidade e a nós 

mesmos e nos empenhando na criação de alguma coisa que tenha alcance e 

sentido. 

Em “A última grande lição1”, o personagem Morrie quando viu decretada a sua 

sentença de morte pela doença que o consumiria aos poucos disse: eu ainda serei 

de grande valia. Posso ser um campo de pesquisa. Estudem-me em meu lento e 

paciente processo de extinção. Observem o que acontece comigo. Aprendam 

comigo. Estarei atravessando a ponte entre a vida e a morte e narrar a travessia. 

Anotava em folhas de papel todos os seus pensamentos sobre o que significa viver à 

sombra da morte.  Aceitar o que se é capaz de fazer e também o que não se é 

capaz. Aceitar o passado como passado, sem negá-lo ou descartá-lo. Aprender a 

perdoar a si mesmo e aos outros. Quando soube da doença Morrie perguntou a si 

próprio se iria se retirar do mundo, como faz a maioria das pessoas ou continuar 

vivendo. 

Decidiu que continuaria vivendo ou pelo menos tentaria com dignidade, 

coragem e compostura. Morrie recebia muitas visitas de pessoas e ele dizia estou 

fazendo uma grande viagem e as pessoas querem que eu lhes diga o que devem por 

na bagagem. Smith, que só pensava no trabalho, no dinheiro, envolvido pelo canto 

da sereia que era sua própria vida, vivia ocupado. E ao ouvir Morrie na sua 

enfermidade indagou para si próprio o que estava acontecendo consigo?  Barganhou 

um monte de sonhos por cheques cada vez mais gordos e em nem percebeu que 

estava fazendo isso. Se perguntar como Morrie fez ao seu interlocutor, o que você 

diante de mim faz para seu próximo? Se você diante de mim está em paz com o seu 

interior o que me diriam? 

A maioria de nós pensa que somos únicos e não nos damos conta que a todo 

o momento precisamos dos outros para continuar vivendo. Diz Smith2: meus dias 

eram cheios e, no entanto, eu vivia insatisfeito a maior parte do tempo. Estar 

morrendo é apenas uma circunstância triste. Viver infeliz é diferente. Porque as 

                                            

1
 ALBOM, Mitch. A última grande lição. Rio de Janeiro, GMT, 2006, p. 17. 

2
 Ibidem, p. 22 
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maiorias das pessoas estão sempre insatisfeitas e tristes? Porque a cultura que 

temos não contribui para que as pessoas estejam satisfeitas com elas mesmas. 

No livro: “A complexidade do inconsciente na psicanálise humanista”, o autor 

faz um alerta para uma patologia em especial.  

 

Existe um amor ao cadáver, sente-se atraído pela morte. O prazer se acentua 

quando o sadismo se expressa com toda sua patologia de destruição e morte. O 

caráter necrofilo, tem uma atração compulsiva para criar a desarmonia, conflitos, 

competição desleal, é um agente de proliferação da discórdia, onde ele mesmo 

esta dominado por um processo dissociativo, alienado dos seus próprios valores e 

desejos. Este narcisismo maligno, desperta no intimo de uma pessoa um desejo 

obstinado pela violência de comprazer com a morte e a destruição do outro. 

(PEREIRA, 2008, P. 92) 

 

A cultura do consumismo, andar na cidade, ver nos outdoors, jovens bonitas, 

sorridentes, vendendo a imagens para o consumo. Em alguns autodoors você já viu 

algum idoso, é a cultura de que não serve mais, do inútil, do sem valia. Porque o ser 

humano se prende tanto na desgraça, na violência, nas guerras? Se liga a TV fica 

admirado quando não viu acidente, bomba, traficantes se digladiando, desgraças. É 

a cultura de vermos o normal naquilo que é anormal. Porque não buscamos 

informações colocadas a nossa disposição como pesquisas, descobertas, que nos 

ajudam a crescer?Preferimos ver os problemas ao invés de aplaudir e ajudar nas 

soluções. 

 A vida deve ser encarada de maneira especial. A doença ensina as pessoas a 

se preocuparem com os outros. Ensina que nada é mais importante que o amor.  

Ensina a valorizar as pequenas coisas que existem, ensina a dar e receber carinho 

ensina o ser humano a se preocupar com o outro. Está comprovado que o amor é o 

único ato racional. Fiquemos agora em silêncio. Porque o silêncio nos constrange? 

Que satisfação encontrou nos ruídos?Como seria bom se pudéssemos estabelecer 

um  limite diário de lamúrias. Há muitas pessoas que passam grande parte da vida 

lamentando-se da sorte. Às vezes não acreditamos no que vemos, mas precisamos 

acreditar no que sentimos. 
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O importante é encarar a vida de forma saudável, com compreensão, bom 

senso e de um ponto de vista diferente. Só a doença, o medo da morte faz com que 

as pessoas reflitam, pense nas coisas que poderiam ter feito e não fizeram. Essa 

cultura não nos ajuda a pensar nas coisas que poderiam ter sido feitas porque a 

morte ainda nos parece longe. Vivemos tão envolvidos em objetivos egoístas, 

carreira, família, dinheiro, carro novo e tudo mais. Vivemos enrolados em milhões de 

pequenas coisas apenas para continuar tocando a vida para frente. 

 Por isso, não adquirimos o hábito de dar uma parada, olharmos para dentro 

de nós e dizer: é só isso que eu quero? Não está me faltando alguma 

coisa?Precisamos que algo ou alguém nos empurre para nos ligar o alarme?Parece 

que ainda não existem soluções satisfatórias. Cuidar dos outros ou cuidar de nossa 

“criança interna”. Voltar a cultivar os valores tradicionais ou repelir a tradição como 

inútil? Buscar sucesso ou simplicidade? Simplesmente dizer não ou simplesmente 

fazer?Vamos esperar nos trilhos, escutando o apito da locomotiva da morte. Temos 

que acordar e termos clareza do que é importante para a vida.Todos sabemos que 

vamos morrer um dia, mas isso parece-nos distante. Se acreditássemos realmente 

na morte, mudaríamos nosso comportamento diante da vida. 

Saber que se vai morrer e preparamos para receber a morte a qualquer 

momento, só assim podemos ficar envolvidos com a vida enquanto vivemos. Quando 

se aprende a morrer é que se aprende a viver. A maioria de nós anda em círculos, 

como sonâmbulos. Não experimentamos a vida em sua plenitude, porque vivemos 

adormecidos, praticando atos que automaticamente achamos que precisamos 

praticar. Devemos descartar toda essa tralha e nos concentrar naquilo que é 

essencial.As coisas que dedicamos tanto tempo, todo o trabalho que fizemos não 

parecerão tão importantes.Temos necessidade de abrir espaços para coisas 

espirituais.O crescimento espiritual, somos deficientes em certo sentido. Vivemos 

enfronhados em coisas materialistas e não nos damos  conta que elas não nos 

satisfazem na totalidade. As relações afetivas que temos, o universo que nos cerca, 

tudo isso nos parece natural e óbvio. Apreciar a natureza, quando vamos ter tempo 

para fazer isso. 

A família é o fundamento sólido no qual o ser humano, na velhice, pode se 

apoiar. Hoje em dia. quem não tem o apoio, o amor, os cuidados de uma família, não 

tem muito com quem contar. “Disse o poeta “Ajudem-se” amem-se uns aos outros ou 



 28 

pereçam”. Isso é verdadeiro. Sem amor somos pássaros de asas quebradas. Isso 

representa para o ser humano a “segurança espiritual”. 

Experimentar a vida viverem todas as emoções, boas ou más. Se 

bloquearmos nossas emoções, se não permitirmos ir a fundo nelas, nunca nos 

conseguiremos “desapegar”. Teremos medo da dor, medo do sofrimento. Teremos 

medo da vulnerabilidade que o amor traz com ele. Mas atirando-se a essas emoções, 

mergulhando nelas até o fim, você as experimenta em toda a plenitude, 

completamente. Saberá o que é a dor. Saberá o que é o amor saberá o que é o 

sofrimento. Só assim terá experimentado essas emoções. Quando se aprende a 

morrer, aprende-se a viver.  

Na narrativa de Mitch Albon o protagonista da história, Morrie, mesmo em seu 

leito de morte não se rendeu a doença e apesar da dependência total dizia:  

 

Não devemos nos envergonhar em sermos dependentes mesmo que a nossa 

cultura demonstre o contrário. Ser lavado, limpado, alimentado faz parte da 

velhice, naturalmente. Voltamos a ser crianças. A única diferença é que o idoso 

conhece todas as fases da vida e tem a percepção exata de que a cada dia mais 

se aproxima do fim. Dizia, ainda, Morrie, eu me sinto uma criança e gosto disso, 

para mim é só lembrar como era agradável. A criança é mimada e eu gosto de  

ser mimado. Todos desejariam voltar àqueles dias em que éramos 

completamente cuidados. A maioria de nós fica carente e eu fiquei. (ALBON, 

2006, p. 74) 

 

Ser jovem muitas vezes, não é aquela maravilha que parece ser. Hoje a 

juventude em pleno auge físico está carente de afeto, confuso nos seus sentimentos, 

diante da vida, indeciso com o futuro e medo do presente, aflito e cheio de grilos, 

seus desajustamentos com a sensação que a vida parece dura e insignificante. 

Pouca sabedoria, pouca compreensão da vida.   

À medida que se cresce, aprende-se mais. Se ficássemos parados quando 

tínhamos vinte e dois anos, ficaríamos ignorantes como quando tínhamos vinte e 

dois  anos.Envelhecer é decair fisicamente, mas é crescer espiritual e socialmente. É 

mais do que o fato negativo de que se vai morrer, é também o fato positivo de que se 

compreende que se vai morrer e que se pode viver melhor por causa disso. A idéia 
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de que se envelhecer fosse tão valioso não se ouviria as pessoas dizerem, “Ah se eu 

ainda fosse jovem?” Nunca se ouviu dizer “quem me dera ter sessenta anos”. Sabe o 

que significa  isso – disse Morrie, vidas insatisfeitas, vidas sem realizações, vidas 

que não encontram um sentido. Quem encontra um sentido para a vida não deseja 

voltar atrás. Deseja ir em frente. Quer mais, fazer mais. Quem passa o tempo 

batalhando contra o envelhecimento sempre será infeliz, porque o envelhecimento é 

inexorável. É importante nos aceitar como somos e gostar. O idoso de hoje em dia foi 

criança, jovem, adulto. Viveu os trinta, quarenta. E o jovem de hoje, ontem foi criança 

e amanhã será idoso. São etapas que o ser humano passa durante a vida.Tudo está 

de como este ser se prepara e encara cada etapa seguinte. O idoso possui a 

vantagem de ter passado por todas as etapas, sabendo o que cada uma 

representou. Enfim., é todas as idades, da atual para baixo. 

A nossa cultura impõe sempre ter mais, mais dinheiro, mais posição social, 

mais conforto, mais luxo, mais e mais.Somos levados a uma lavagem cerebral 

constante e a repetição do que se ouve e que essa é a única realidade existente. 

Vemos com isso uma sociedade faminta de amor que aceitam naturalmente os 

substitutos. Abraçam coisas materiais e ficam esperando que essas coisas retribuam 

o abraço. O amor, o afeto nunca será substituído por coisas materiais. Poder e 

dinheiro  nunca substituirão a ternura. Quando mais precisamos dos sentimentos que 

nos faltam, nem dinheiro, nem poder nos podem dá-los, não importa quanto dinheiro 

nem quanto poder possuímos.  

Nesse país, há enorme confusão quanto àquilo que queremos em face do que 

precisamos. Todo mundo tem muita pressa. As pessoas não encontram sentido na 

vida, por isso correm o tempo todo procurando na fantasia quando a solução esta 

dentro de si mesmo. As pessoas só se dão bem, só interagem se possuem valores 

semelhantes. As diferenças sempre vão existir, mas para viver em harmonia os 

valores devem ser idênticos. As pessoas só ficam mesquinhas quando ameaçadas. 

Isso é conseqüência da nossa cultura. Disse Smith”até os que tem trabalho em 

nossa economia estão ameaçados porque receiam perder o emprego”. E, quando 

estamos ameaçados, passamos a nos preocupar só com nós mesmos.  

A sociedade tem seus problemas. A solução não é fugir. Precisamos trabalhar 

para criar nossa própria cultura. Não importa onde vivamos.  O maior problema dos 

seres humanos é a miopia intelectual. Não enxergamos o que podemos ver. 
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Devíamos atentar para o nosso potencial e nos esforçar para alcançar tudo o que 

podemos ser. O problema é não acreditamos que os seres humanos são muito 

parecidos. Brancos, negros, católicos, homens, mulheres. Se olhássemos uns para 

os outros como iguais, talvez sentíssemos o desejo de unirmos formando uma 

grande família humana no mundo. Só quando se está morrendo, vê-se  o quanto isso 

é verdadeiro. 

 Todos têm o mesmo começo, o crescimento e o mesmo fim, a morte. Assim, 

onde ficam as grandes diferenças? Investir na família humana, investir em gente, 

investir nas pessoas, investir em si próprio.  Morrer é natural, disse mais uma vez em 

seu leito de morte – Morrie. Se fazemos da morte um cavalo de batalha é porque não 

nos consideramos como parte da natureza. Tudo o que nasce morre um dia. Se 

tivermos vivido uma vida digna pode morrer sem desaparecer porque aquilo que foi 

construído permanecerá eterno. Qual a receita para se ter uma vida feliz? Morrie diz 

– ser diferente nas atitudes, na apreciação do seu corpo, não ser descuidado com 

esse corpo, ser diferente na abordagem das grandes questões, nas questões 

essenciais, aquelas que são permanentes, tais como o respeito, o amor ao próximo e 

a si próprio, a responsabilidade, espiritualidade, sensibilidade.  Amar e admirar a 

natureza. No comércio as pessoas negociam para ganhar o que desejam. O amor é 

diferente. Ele existe quando estamos tão preocupados com a situação do outro como 

estamos com a nossa. 

Gostaria de citar um depoimento de uma idosa:  

 

Com a idade, talvez, me depare com o declínio físico, mas nunca mais me sentirei 

diminuída interiormente, em meu psiquismo. Agora que sou idosa comprometo-

me as manter a lealdade permanente ao meu “EU” que está além de todas as 

expectativas exteriores. Perdi muito tempo da minha vida tentando ser como todo 

mundo. A terceira idade me autoriza a desfrutar do SER único que SOU. Descobri 

que à medida que envelhecemos não nos tornamos mais como todo mundo, 

tornamo-nos mais como nós mesmos. ( Educadora e Conselheira Hospitalar). 

 

O profissional que cuida do idoso deveria estar consciente de que precisa 

realizar um processo de planejamento para a solução de seus problemas. Na 

verdade isto inclui a participação de outros profissionais que podem ajudar no 
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diagnostico do idoso. A família é de extrema importância no acompanhamento do 

sofrimento emocional ou orgânico. Sempre que possível os assuntos e problemas 

enfrentados devem ser colocados as claras, isto significa oferecer ao idoso um 

espaço para expressar as suas emoções e sentimentos em relação a algum 

sofrimento que possa estar sofrendo. Quando existem estes conflitos entre os 

membros da família em relação ao idoso é importante abrir um espaço de dialogo 

entre todos para juntos assumirem e encontrarem a solução. Esta atitude resgata a 

responsabilidade dos filhos, netos, e outras pessoas envolvidas no caso. 

Se as dificuldades e resistências contra o idoso se tornarem muito violentas é 

preciso incluir outras pessoas da família, como por exemplo, a esposa, filhos, noras, 

genros, irmãos e irmãs, amigos, ou pessoas muito significativas de sua vida 

particular. É importante perceber como a família pensa a “normalidade” e a 

“patologia” na velhice. Compreender o espaço que ocupa o idoso na dinâmica da 

família. Conhecer as psicodinâmicas e o lugar que do idoso nesta família em relação 

ao amor e ódio e outras estratégias para acentuar o conflito. É preciso desmistificar e 

mostrar que as razões defendidas obedecem ao principio do egoísmo e não da 

humanidade, e depois fazer uma avaliação com cada pessoa envolvida neste 

processo de terapia de família para averiguar se os objetivos estão sendo 

alcançados. 

O idoso deve ser informado deste encontro com a família, não devemos tratá-

lo como se fosse uma pessoa imprestável e débil, por isto mesmo impossibilitado de 

participar nas decisões. È preciso saber ouvir com o coração, os desejos secretos 

das pessoas envolvidas neste processo inconsciente. Toda e qualquer duvida deve 

ser colocada durante o tratamento, ou seja, a terapia deve ser um espaço para 

praticar a verdade e a justiça, por isto mesmo o psicanalista deve estar atento para 

colocar os limites necessários se for preciso a alguns que se utilizam da invasão ou 

das chantagens para colocar medo ou impedir que as pessoas possam falar a 

verdade. 

Muitas as famílias sente-se envergonhadas e não conseguem dizer com 

liberdade o que esta acontecendo, em alguns casos é necessário uma entrevista em 

particular com algum membro da família que encontra-se muito quieto e silencioso.  

As vezes aparecem problemas de ordem afetiva ou econômica que não como 

resolver. Alguns idosos com idade avançada apresentam quadros de demências, 
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transtornos cognitivos, comportamentos agressivos, dificuldade de dormir a noite, 

desibinição sexual. Muitos defendem a idéia da internação devido a gravidade do 

transtorno outros não querem abandoná-lo mesmo diante destas dificuldades. O 

profissional antes de formular um diagnostico ou mesmo tomar um posicionamento 

deve consultar os outros profissionais envolvidos neste caso. 

Na psicanálise humanista o diagnóstico é importante para o psicanalista saber 

a gravidade ou não do idoso, mas todos sabemos que não ajuda em nada catalogar 

com nomes tais como; “Arteriosclerose”; “demência senil”; “depressivo”;  nestes 

casos estes rótulos mais prejudicam que ajudam na recuperação do paciente, até 

mesmo porque todas as pessoas começam a olhar o idoso sobre esta imagem. Todo 

idoso tem uma historia de vida para relatar quer seja ela real ou inventada, é muito 

comum o idoso repetir estas historias muitas vezes para as mesmas pessoas. Muitos 

destes idosos podem sentir vergonha de relatar seus sintomas tais como; 

alucinações, dificuldade de concentração, pesadelos, por isto mesmo possuem a 

tendência a esconder ou negar tais sintomas, esta defesa se justifica porque no 

fundo tem medo de ser rotulado por parte dos profissionais que utilizam este tipo de 

procedimento.  

Muitos dos idosos durante o tratamento analítico podem ocultar ou esconder 

também suas reais dificuldades emocionais ou segredos que nunca foram revelados. 

Portanto é um momento único esta relação de confiança entre o paciente e o 

analista. Todos nós sabemos que para realizar um diagnostico preciso e eficiente 

devemos saber por antecedência, por exemplo, quando apareceu pela primeira vez a 

patologia. Se existe fatores externos ou internos que estimulam ou provocam o 

aparecimento do sintoma psicossomático. Quais as medicações que vem utilizando 

contra este tipo de doença e quais são os resultados concretos ou efeitos colaterais. 

Quem administra esta sua medicação, quanto tempo vem tomando, verificar se os 

efeitos destes psicotrópicos ou remédios interferem na sua noção de tempo e 

espaço. Verificar se não existe em relação a sua lucidez.  E por fim não se deve 

esquecer quem da família ficara responsável pelo pagamento do tratamento e ao 

mesmo eleger um representante para resolver situações e tomadas de decisões mais 

difíceis.  
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4 . CONCLUSÃO 

O momento presente e futuro no qual o idoso se insere envolve-nos na mais 

profunda reflexão.  Os dados obtidos nos mostram uma realidade preocupante.  Sua 

longevidade, que “é” benéfica, se contrapõe com uma estrutura social deficitária para 

absorver essa demanda. Houveram avanços nas mais variadas áreas visando 

mantê-lo integrado a família e a sociedade, mas com todas estas ações ainda é 

muito pouco pelo que esse ser representa como exemplo de vida e de sabedoria.  

Nessa etapa da vida torna-se carente, necessitando mais do que nunca de 

atenção e carinho. Infelizmente ainda se observa que existem “tabus” e falsas 

crenças da velhice, muitos têm medo de ser vista como alguém sem utilidade social, 

às vezes chega a pensar que é um estorvo para as famílias e a sociedade. O idoso 

vivencia  estes preconceitos inculcados por uma cultura que despreza e não valoriza 

o seu passado existencial. Mas nós podemos melhorar a nossa condução da vida no 

presente e no futuro. Não deve existir este termo “já é tarde demais”, na vida. 

Pergunte a si mesmo se tem o desejo de ter tido uma conversa a mais com 

um ente querido que já morresse uma oportunidade para conversar e compensar o 

tempo que perdeu achando que estaria aqui para sempre. Então você sabe que 

podemos passar a vida inteira colecionando dias, mas nenhum deles há de ter mais 

valor do que aquele que desejaríamos ter de volta. Este tema nos levou a concluir 

que existe sim uma falta de humanidade e um desrespeito por estas pessoas 

abandonadas a mercê da sorte, muitas delas sobrevive com o auxilia de algum asilo, 

outros vagam de hospital para outros hospitais para tentar encontrar uma solução 

para as suas doenças. 

Através desta pesquisa chegamos a conclusão que o ser humano numa 

sociedade de consumo como a capitalismo que não tem nenhum escrúpulo para 

explorar e sacrificar pessoas indefesas e dependentes como são os idosos. Muitos 

deles são tratados como pessoas imprestáveis e indesejáveis, alguns têm vergonha 

e escondem da sociedade os seus pais. Esta falta de amor, perdão, compaixão, 

eleva o índice de abandono, distante de seus filhos, permanecem em silencio 

curtindo a nostalgia da solidão. Mesmo recebendo todos os cuidados de um asilo, 

ainda assim encontram-se carentes e necessitados de amor e carinho. Quando a 

família abandona e entrega o idoso aos cuidados de alguém estranho, no seu intimo 
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sente a traição, o desamparo, a tristeza, porque justamente nesta fase da vida 

precisa de apoio, afeto, cuidados, e muito amor. 

A psicanálise humanista deve desenvolver um estudo no sentido de 

desenvolver uma clinica para idosos. Sabemos que o tratamento na escuta da dor e 

do sofrimento psíquico é totalmente diferente de outros pacientes. Existe uma 

característica especial nesta terapia com idosos, porque são pessoas com alguns 

comprometimentos em relação a audição, movimentos psicomotores, e outros tantas 

dificuldades que necessitamos oferecer um tratamento diferenciado na psicanálise a 

estes pacientes. Muitas das pessoas que se afastam dos idosos ou não querem 

tratar deste tema demonstram certo medo para tratar do seu próprio envelhecimento. 

Toda vez que alguém enxerga um velho inconscientemente traz a tona o seu medo 

da velhice. A maneira de pensar sobre o envelhecimento é de que se não tomamos 

contato com esta realidade não precisamos pensar sobre o nosso envelhecimento.  

Pensando assim o velho vai ser sempre o outro e nunca a pessoa que pensa sobre a 

velhice. 

Deveríamos fazer um estudo mais aprofundado sobre esta irracionalidade 

inconsciente da negação da velhice. Acredito que um dos fatores mais importantes é 

informar as pessoas sobre este tema porque acreditamos que existem muita 

ignorância e medo emocional em relação ao idoso. A nossa sociedade não privilegia 

uma educação que possa incluir informações sobre a velhice, ou seja, não existe um 

preparo para a pessoa aceitar e conviver com este estado de vida. Infelizmente 

ninguém tem interesse em falar sobre este assunto. 

Muitos profissionais da psicanálise e de outras áreas afins não querem 

atender ou não fazem nenhum esforço para fazer uma escuta da dor do 

envelhecimento, alguns atendem quando se sentem obrigados em certas 

circunstancias. Porém é importante realçar que o idoso tem sensibilidade e 

inteligência, portanto não este possuído por uma demência senil, ao contrario tem 

plena consciência de como esta sendo tratada, esta situação de atendimento é por 

demais sofridos para uma pessoa sensível e debilitada como acontece em alguns 

casos.  O idoso na psicanálise precisa de uma escuta analítica comprometida com a 

sua recuperação. Antes de atender o idoso é preciso ter varias informações sobre 

seu histórico de vida, de suas doenças, de seu estado emocional, de suas queixas, 

etc.



 35 

REFERÊNCIAS 

 

ALBOM, Mitch. A última grande lição.  Rio de Janeiro. GMT. 1998.  

BERQUIÓ, E. In Neri e outros. Velhice  e sociedade. São Paulo. Papirus. 1999 

CHAIMOWIZ, F. Os idosos Brasileiros no século XXI: Demografia, saúde e 

sociedade. Belo Horizonte. Postgrauate. 1998.  

DAHLKE, Rudiger. A doença como caminho.  Ed. Cultrix ltda. São Paulo. 1992.   

FROMM, Erich. El arte de escuchar.   Ed. Paidos. España. 1993.   

_______. Espiritu y sociedad.  Ed. Paidos. Buenos Aires. 1992.  

_______. La mision de Sigmund Freud. Ed.F.C.E. México. 1981.  

_______. La patologia de la normalidad. Ed. Paidos. España. 1991.  

_______. La revolucion de la esperanza.  Ed. F.C. E. México. 1990.  

LANE, S. T. M. O processo Grupal. Psicologia Social: O homem em movimento. 

São Paulo. Brasiliense. 1966. 

MORATO, Dionéia. A energia da terceira idade. Jornal Diário de Santa Maria. 

Publicado nos dias 14,15 de fevereiro de 2008.  

MORIN, Edgar.  A natureza da natureza.   Ed. Sulina. 2002. Porto Alegre.  

_______. Mis demônios.  Ed. Kairoz. España. 1995. Pág. 90 

_______. A humanidade da humanidade.  Ed. Sulina. 2002.   

_______. A vida da vida.  Ed. Sulina, Porto Alegre. 2000.  

PEREIRA, Salézio Plácido. O dilema do ser humano na existencia. Ed. ITPOH. 

Santa Maria-RS. 2007.  

_______. A complexidade do inconsciente na psicanálise humanista. Ed. Itpoh. 

Santa Maria. 2008. 

RIO GRANDE DO SUL. Conselho Estadual do idoso. Os idosos do Rio Grande do 

Sul; um estudo multidimensional de suas condições de vida: relatório de 

pesquisa. Porto Alegre. 1997.  

WALLENSTEIN, Imanuel.  Despues del liberalismo.  Ed. Siglo Vinteuno. Buenos 

Aires. 2003.  

ZOHAR, Danah.  O ser quântico.  Ed. Nova cultural ltda. São Paulo. 1990.  

 


