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TEXTO I 
 

A solidão de seus pais 
 
Ruth de Aquino 

Engole... Engole! É só água. Tua boca tá cheia d’água. Engole. Então cospe. Aqui, cospe. Cospe! Ouvi de 

dentro de meu apartamento. Logo acima do play. Só poderia ser uma cuidadora de idoso ou uma babá de 

criança. Fui à varanda. Vi uma senhora numa cadeira de rodas, bem vestida e elegante, com um chapéu para 
proteger do sol. E a cuidadora uniformizada. Não havia agressão física. A cuidadora apenas dava ordens 
impacientes. Pensei no que pode ter sido a vida daquela mulher. Cresceu, estudou, amou, trabalhou, teve 
filhos, viajou, discutiu, chorou, riu. E agora estava ali, à mercê de alguém sem preparo e sem sensibilidade 
para perceber que ela não fazia de propósito. Simplesmente desaprendera ou não conseguia mais deglutir. Por 

falta de coordenação central e motora. 
https://oglobo.globo.com/opiniao/a-solidao-de-seus-pais-22539934 (Adaptado)  

 
TEXTO II 
 

Idosos órfãos de filhos vivos são os novos desvalidos do século XXI 
Por Ana Fraiman, Mestre em Psicologia Social pela USP 

 
Atenção e carinho estão para a alegria da alma, como o ar que respiramos está para a saúde do corpo. Nas 

últimas décadas, surgiu uma geração de pais sem filhos presentes, por força de uma cultura de independência 
e autonomia ao extremo, que impacta negativamente no modo de vida de toda a família. Muitos filhos adultos 

ficam irritados por precisarem acompanhar os pais idosos ao médico, aos laboratórios. Irritam-se pelo seu 
andar mais lento e suas dificuldades de se organizar no tempo, sua incapacidade crescente de serem ágeis nos 
gestos e decisões. 

https://www.geledes.org.br/idosos-orfaos-de-filhos-vivos-sao-os-novos-desvalidos-do-seculo-xxi/ (Adaptado) 

 
TEXTO III  
 

 
https://istoe.com.br/o-abandono-dos-idosos-no-brasil/ (Adaptado) 

 

TEXTO IV 
 

Apadrinhe um vovô: idosos podem ser apadrinhados e levados para passeios 
O Programa de Apadrinhamento Afetivo de Idosos pretende socializar os idosos em situação de 

abandono afetivo 
O programa tem o intuito de socializar os idosos que muitas vezes estão em situação de abandono afetivo 

pelos familiares. A coordenadora do CMI (Conselho Municipal do Idoso) de Campo Grande, Rosangela Aparecida 
Calado explica que mesmo os que possuem uma família presente acabam não saindo das instituições. “Os 

https://oglobo.globo.com/opiniao/a-solidao-de-seus-pais-22539934
https://www.geledes.org.br/idosos-orfaos-de-filhos-vivos-sao-os-novos-desvalidos-do-seculo-xxi/
https://istoe.com.br/o-abandono-dos-idosos-no-brasil/
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idosos muitas vezes sentem vontade de sair, mas a rotina de jornada dupla, ou até tripla, dos familiares não 

permite tamanha exuberância”. 
O intuito também é proporcionar aos idosos mais atenção, afeto e até mesmo cuidados com a saúde. A 

coordenadora do CMI destaca que muitos possuem mobilidade física reduzida e que os padrinhos também 
podem fazer visitas para socializar dentro do ambiente em que estão. “O que eles também querem são apenas 
cinco minutos de conversa”, comenta. 

https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/apadrinhe-um-vovo-idosos-podem-ser-apadrinhados-e-levados-para-passeios (Adaptado) 

 
TEXTO V  

Secretário aborda abandono afetivo de idosos durante Fórum no Distrito Federal 
O secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Antonio Costa, participou, em 2019, do II Fórum de Debates sobre 
Violência contra a Pessoa Idosa, sob o tema “Ausência também é violência”. Ele enfatizou que “não há como 
obrigar um filho a desenvolver sentimentos positivos com relação a seus pais, mas temos como conscientizar a 
família de sua responsabilização no cuidado para com a pessoa idosa, e sobre a necessidade da mediação nos 
conflitos existentes”. 

https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/junho/secretario-aborda-abandono-afetivo-de-idosos-durante-forum-

no-distrito-federal (Adaptado) 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “A 

desvalorização do idoso na sociedade brasileira”, apresentando proposta de intervenção, que respeite os 
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa 
de seu ponto de vista. 
 

Repertório sociocultural: “A desvalorização do idoso na sociedade brasileira” 
 

Nos dias de hoje, aquele que não produz não serve absolutamente para nada. A sociedade é obrigada a 

produzir absurdamente para ser ou ter alguma coisa. Com o passar dos anos, a “temida velhice” chega, e com 
ela, os problemas de saúde e alimentação, despesas com medicamentos e doenças. Sem sombra de dúvida, 
chegar à terceira idade não é nada fácil. 

Segundo o estatuto do idoso, no Art. 3o é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.  Mas, não é o que acontece. O desrespeito com a figura do idoso é 
constante. Deixam de ser amparados pelos filhos na velhice, sendo destinados a asilos ou até hospitais, em 
alguns casos são extorquidos pelos próprios familiares. 

O descaso com o idoso ocorre em todos os âmbitos, na saúde, por exemplo, o idoso que depende do 
serviço público, enfrenta filas em hospitais, falta de medicamentos, poucos médicos geriatras, falta de 
atendimento, tratamento diferenciado e um apoio necessário à sua saúde. No cotidiano, o idoso sofre 
discriminação e preconceito, é rejeitado pela sociedade e em alguns casos extremos, pela própria família. 

As enfermeiras de um asilo no Rio de Janeiro, Luciane de Jesus e Lídia Barboza, relatam que alguns idosos, 
que vão para o lar de repouso são esquecidos pelos familiares. “É muito triste a condição de alguns velhinhos 
aqui, são praticamente descartados”, conta Luciane. Lídia Barboza diz que alguns acham até que estão de 
férias. “A dona Esmeralda acha que está de férias aqui, ela acredita que sua filha a deixou, mas que vai voltar 
para busca-la”. 
 

A luta pela Aposentadoria   

Se já não bastasse tanta falta de respeito para com o idoso, eles enfrentam uma verdadeira luta para 
conseguir a tão sonhada aposentadoria. Depois de anos trabalhados e contribuindo para o capitalismo, alguns 
idosos enfrentam dificuldades para conseguirem se aposentar, por tempo de serviço ou por idade. 

O porteiro Sebastião Pedro da Silva de 72 anos conta que encontrou dificuldade na hora de pedir a 
aposentadoria. “Eu encontrei muita dificuldade como idoso, para me aposentar. O país vive uma queda de 
desemprego para a terceira idade muitos anos, eu comecei a trabalhar de carteira assinada, tinha 16 anos, e 

com essa fase de desemprego da década de 80 pra cá, eu não completei o tempo suficiente para me aposentar 
por tempo de serviço, tive que me aposentar por idade”. Sebastião que é aposentado e ainda trabalha como 
porteiro, diz que o salário da aposentadoria não dá pra quase nada. “Recebo um salário mínimo que não supre 
as minhas necessidades e nem da minha família. Eu penso que quando eu não puder mais trabalhar o que eu 
vou fazer, como vou viver, desabafa Sebastião. (https://oestadorj.com.br/a-desvalorizacao-dos-idosos-na-
sociedade/)  

Envelhecer no Brasil significa enfrentar muitos desafios, principalmente para as pessoas com baixo poder 

aquisitivo que não conseguem suprir suas necessidades básicas, pois o país não está preparado para essa nova 

realidade que está posta, trabalhando com uma política pública que não consegue atender essa população com 
qualidade e atenção. 

Nos países asiáticos a velhice é sinônimo de experiência e sabedoria em que as pessoas idosas são tratadas 
com atenção e respeito. No Brasil a velhice é sinal de decadência e incapacidade e as pessoas com mais idade 

https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2019/apadrinhe-um-vovo-idosos-podem-ser-apadrinhados-e-levados-para-passeios
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/junho/secretario-aborda-abandono-afetivo-de-idosos-durante-forum-no-distrito-federal
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/junho/secretario-aborda-abandono-afetivo-de-idosos-durante-forum-no-distrito-federal
https://oestadorj.com.br/a-desvalorizacao-dos-idosos-na-sociedade/
https://oestadorj.com.br/a-desvalorizacao-dos-idosos-na-sociedade/
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sofrem preconceitos e são desrespeitadas cotidianamente, como já assinalava Úrsula Karsch, em entrevista a 

Elisa Marconi e Francisco Bicudo no texto Arte e Ofício de ser Velho no Brasil publicado na Revista GIZ: 
 
Para ser velho no Brasil é preciso enfrentar muitas situações. O idoso aqui é um sobrevivente, sob vários 

pontos de vista. Essas pessoas têm que enfrentar atendimento à saúde precário, uma educação que não 
prepara para o mundo, um mercado de trabalho que paga mal e não permite acumular para a velhice. A pessoa 
enfrenta a violência dos serviços públicos, a violência urbana e até a violência familiar”. 

 
A população brasileira está envelhecendo muito depressa e isso tem um custo pelo fato dos país não estar 

preparado, não ter políticas públicas adequadas para essa  população específica. Portanto, envelhecer no Brasil 
torna-se um desafio, pois o país não está planejado para lidar com as diversas situações que acometem essa 
população de velhos que cresceu consideravelmente com o aumento da expectativa de vida nos últimos anos. 

“Vamos envelhecer de forma rápida, mas na contramão do que os países desenvolvidos fizeram”, já 

dizia Alexandre Kalache, uma das maiores autoridade sobre o envelhecimento no Brasil. Ele foi diretor da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) na Suíça, e hoje é copresidente do International Longevity Centre no 
Brasil. E por que na contramão? Ele mesmo responde: “Os países desenvolvidos enriqueceram para depois 

envelhecer. Nós estamos envelhecendo na pobreza. A França demorou 45 anos para dobrar sua proporção de 
idosos de 10% para 20%. O Brasil vai fazer isso em 19 anos” (Revista Veja São Paulo, 14/11/2018). 

Os desafios vão crescendo à medida que a população de velhos vai aumentando. O país tem por obrigação 
promover a valorização das pessoas mais velhas e garantir políticas para que a população envelheça com 

qualidade e de forma ativa. É necessário que a mente, o corpo e as relações sociais dessas pessoas estejam em 
atividades. 

De acordo com os institutos de pesquisa que fazem análises periódicas sobre o crescimento dessa mesma 
população, de 9,8% em 2005 passou para 14,3% em 2015. A tendência é que o número de idosos aumente, 
exigindo um investimento adequado nas políticas públicas com foco principalmente nessa acentuada população 
de velhos, pois o envelhecimento é inegável e desafia as políticas de saúde, as sociais, as culturais, enfim, as 
políticas, sejam públicas e privadas, no Brasil. 

É natural que com o aumento da idade vá acontecendo as mudanças em geral, físicas, psicológicas, 
neurológicas, fisiológicas e sociais que causam uma alteração no jeito de relacionar que o idoso tem com as 
outras pessoas, consigo mesmo e com o ambiente em que vive. Mas também se sabe hoje que esse mesmo 
ambiente impacta em 70% no organismo. Como estamos olhando para ele? O que o país está fazendo? 

 
Dificuldades 

 
A grande dificuldade da pessoa que passa a ser considerada velha é ficar incapacitada dos seus afazeres 

diários, de passar da independência para a dependência e essa relação vem com o surgimento de doenças mais 
sérias principalmente. Com o crescimento da população mais velha acompanhou também o aumento das 
doenças crônico-degenerativas, mudando o panorama das condições de saúde da população brasileira. 

 
Estima-se que aproximadamente 70% dos idosos possuem alguma doença degenerativa-crônica e 25% 

têm limitações em suas atividades diárias, diminuindo as chances de manter uma vida saudável”. (Lebrão e 
Duarte, 2003). 

 
Se por um lado é possível viver bem mais do que no século passado, por outro é preciso oferecer a essa 

população condições para que a longevidade seja acompanhada por bem-estar e qualidade de vida. 
Para isso acontecer é necessário que o Estado dê a importância devida às pessoas com mais de 60 anos 

para que essas mesmas não sejam consideradas inúteis para o trabalho como são vistas na atualidade, que 

sejam respeitadas e que tenham garantidos a saúde, o bem-estar psicológico e social, independência, 
segurança e participação em diferentes setores e contextos. 

Em 2050 estima-se que a população de velhos representará ¼ da população mundial, alcançando 2 bilhões 
de habitantes. No Brasil o cenário é mais evidente com o crescimento acelerado do número de pessoas idosos 
mais longevas, com 80 anos ou mais. Esta estimativa do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica e aplicada, de 
2008, está se comprovando. A população de centenários já totaliza 30 mil habitantes, com necessidades sociais 

e de saúde que precisam ser acompanhadas por profissionais sensibilizados com o envelhecimento (Komo e 
Kenso, 2011). 

Com essas novas configurações sociais é importante que os idosos sejam acolhidos, pois muitos moram 
sozinhos ou mesmo estando junto com a família ficam muito tempo em casa sós, sem receber nenhum cuidado 
básico enquanto os familiares estão trabalhando ou fora de casa. 

As opções ainda são restritas e estão concentradas nos grandes centros urbanos. São poucos os centros de 
acolhimento conhecidos pelos familiares desses idosos. 

Estão sendo implantados aos poucos alguns novos centros de acolhimento para pessoas com 60 anos ou 

mais, porém falta uma infraestrutura adequada para um bom atendimento. 
Os mais conhecidos são: ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), NCI (Núcleo de Convivência 

do Idoso) e o PAI (Programa Acompanhante de Idoso). Esses serviços ainda são em uma quantidade mínima 
para um grande número de pessoas em São Paulo, por exemplo, muitos com falta de estrutura para realizarem 
um trabalho profissional com qualidade. Há necessidade de serem criados novos centros de acolhimento, com 
profissionais engajados que trabalhem para a valorização do ser humano independente da situação vivenciada 
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nessa fase da vida para que essa população que não tem um bom poder aquisitivo não se sinta tão 

desamparada. 
As políticas públicas garantidas pela Constituição e pelo Estatuto do Idoso não são trabalhadas 

adequadamente, pois são políticas focalizadas, e fragmentadas – com atendimentos precarizados de forma que 
os idosos na maioria das vezes se sentem excluídos ao invés de incluídos nesses programas – quando deveria 
ser universalizadas. 

Diante desse quadro que já está desenhado sobre o envelhecimento de pessoas no país, a pergunta que 
muito se faz hoje é como o Estado vai trabalhar com essa nova realidade. O que fazer com essa população 
envelhecida e como fazer com que sejam criadas novas políticas que contemplem esses novos atores sociais e 

também como tornar eficientes as políticas públicas e sociais já existentes. Esse é o grande desafio para o 
Estado e para os governantes que acabaram de assumir seus cargos públicos. 

No Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de primeiro de outubro de 2003), artigo terceiro, está escrito que “É 
obrigação da família, comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”. 

Com essa população de idosos longevos e também com os que estão se aproximando da idade onde são 

considerados velhos é preciso que eles sejam tratados com toda importância e com urgência por essa política 
pública que existe no país. É preciso priorizar todos os temas relacionados ao envelhecimento, porque essa é 
uma realidade que se apresenta e que precisa ser enfrentada o mais rápido possível, pois não se sabe até onde 
esse “problema” pode chegar. 

É dever da sociedade, da família, mas principalmente do setor público, olhar para os velhos com 
consideração, reconhecimento e respeito para terem os seus direitos garantidos, pois  são pessoas que diante 
da sua condição de fragilidade são invisíveis perante os órgãos públicos, pela sociedade e muitos também pela 

própria família. Muitos estão abandonados e negligenciados. 
No contexto do envelhecimento populacional são inúmeros os fatores que fazem com que o envelhecer no 

Brasil seja considerado um “problema sem solução” a ser resolvido. Mas ante o que foi exposto fica claro que os 
velhos não são um problema. Os velhos têm problemas que precisam ser resolvidos imediatamente! 

(https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/os-desafios-de-envelhecer-no-brasil/) 
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