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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O envelhecimento da população é um
fenômeno mundial, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais possui um crescimento mais
acentuado que qualquer outra faixa etária (WORLD HEALTH ORGANIZATION et al., 2005).
Segundo Closs & Schwanke (2012) o Brasil demonstra um dos mais intensos processos de
envelhecimento entre os países mais populosos. Assim, o objetivo deste trabalho é compreender
alguns aspectos que circundam o processo de envelhecimento no Brasil. MATERIAL E
MÉTODOS: Este trabalho caracteriza-se como uma revisão da literatura, a partir de livros e artigos
científicos, buscados em bases de dados como: Scielo, Google acadêmico, Lume e PePSIC.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma fase da
vida onde ocorrem diversas mudanças físicas, psicológicas e sociais e que atingem cada indivíduo de
uma forma (MENDES et al., 2005), sendo este um processo fundamental e parte integrante da vida
(MORAGAS, 1997). O Brasil vem apresentando uma mudança na curvatura demográfica, mostrando
um número maior de pessoas idosas, e um aumento na expectativa de vida da população (JARDIM,
MEDEIROS & BRITTO, 2006; LIMA & BUENO, 2009), que segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística [IBGE] (2020), em 2020, consiste em 76,74 anos, e em 2050, será de 80,57
anos. Para Veras e Oliveira (2018), essa mudança ocorreu, primeiramente, em países desenvolvidos,
porém, agora é uma característica de países em desenvolvimento. Isso ocorre devidos aos avanços
tecnológicos na área da saúde nos últimos 60 anos, possibilitando a prevenção e cura de muitas
doenças, resultando nesse processo acelerado de crescimento populacional de idosos
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(MAGNABOSCO-MARTINS, VIZEU-CAMARGO & BIASUS, 2019). No Brasil, segundo Lima e
Bueno (2009, p. 274), ‘‘o número de idosos passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões em 1975,
e 17 milhões em 2006’’, e segundo o IBGE (2020), esse número, em 2018, era de 28 milhões. A
Bélgica, por exemplo, é um país onde foram necessários cem anos para que a população idosa
dobrasse de tamanho (CLOSS & SCHWANKE, 2012). Esse aumento gera uma série de mudanças
na sociedade, referentes a economia, serviços de saúde e relações familiares (MIRANDA et al., 2016).
Para Zimerman (2000), com a Globalização, a tecnologia e a exigência de produtividade, reinventarse tornou-se um ato constante, e tudo isso requer uma capacidade de adaptação, que o idoso nem
sempre possui, acarretando diversos problemas sociais para este público. Veras (2002) diz que com
o modelo capitalista, o idoso acaba ocupando um lugar excluído da sociedade, não tendo mais
possibilidade de produzir riquezas, fazendo com que a velhice perca seu valor simbólico. Segundo
Mendes (2005), o papel social dos idosos é um agente importante no significado do envelhecimento,
já que o mesmo depende de como o indivíduo tenha levado a vida, e de como se encontra em
condições atuais. Nesse aspecto, Barros (2006), evidencia a aposentadoria, ainda que seja um direito
assegurado e muitas vezes desejado, o aposentado é considerado como improdutivo. Sobre a
aposentadoria no Brasil temos na Constituição Brasileira, segundo a lei n.10.741, de 2003, no artigo
29º que “os benefícios de aposentadoria observavam, na sua concessão, critérios de cálculo que
preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição.”. Tendo em vista que a
aposentadoria possui, vantagens, como o lazer e o descanso, mas também há desvantagens, como a
desvalorização e a desqualificação (MENDES et al., 2005). Também é importante ressaltar que o
processo de envelhecimento ocorre de forma diferente entre as condições de gêneros. As situações
estruturais e econômicas são responsáveis pela desigualdade entre os sexos, envolvendo situações
que alteram inclusive condições de renda, saúde e família, impactando as procuras por políticas
públicas e prestação de serviços de proteção social (BERZINS, 2003).

CONCLUSÃO: O

envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida no Brasil, acabou acarretando em
uma série de mudanças sociais no país, tendo em vista que não houve planejamento para sustentar
essa mudança populacional. Com o modelo capitalista e a desvalorização do idoso perante a
aposentadoria, ele acaba ocupando um lugar de desprestígio na sociedade. Porém, tem-se visto que
muitos estudos surgiram a partir da temática do idoso, resultando num aumento de pesquisas
científicas com esse tema. Os estudos em psicologia possuem grande importância para o
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entendimento desse momento da vida do sujeito, podendo contribuir frente às adaptações e mudanças
que ocorrem no processo de envelhecimento.
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