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O FENÔMENO DO ENVELHECIMENTO E SEUS MÚLTIPLOS ASPECTOS 
 

THE PHENOMENON OF AGING AND ITS MULTIPLE ASPECTS 
 

Évelin Lima de Souza1 
 

RESUMO 
O aumento da população idosa no mundo é uma realidade que pode ser 
percebida em vários países, dentre eles, o Brasil. Os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE apontam diversos fatores que 
contribuem para esse fenômeno, como o aumento da expectativa de 
vida – que passou de 62,7 anos, em 1980, para 73,9 anos, em 2013. O 
presente trabalho aborda o envelhecimento humano enquanto 
fenômeno na história da humanidade e objetiva analisar os múltiplos 
aspectos que o permeiam. Para a construção desse artigo foram 
utilizadas referências na literatura que tratam de temáticas como o 
envelhecimento, seus aspectos biopsicossociais e dados estatísticos 
sobre a população idosa no Brasil e no mundo. Por fim, conclui-se que o 
envelhecimento é um processo universal, evolutivo e gradual, que 
envolve um agregado de fatores intrinsecamente relacionados e que, 
por isso, é constituído de inúmeros aspectos diferenciadores nos modos 
de envelhecer. 
 

Palavras-chave: Envelhecimento; Fenômeno; Múltiplos Aspectos. 

 

ABSTRACT 
The increase in the elderly population in the world is a reality that can 
be perceived in several countries, including Brazil. Data from the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics – IBGE point out several 
factors that contribute to this phenomenon, such as the increase in life 
expectancy – which went from 62.7 years in 1980 to 73.9 years in 2013. 
The present This work addresses human aging as phenomenon in human 
history and aims to analyze the multiple aspects that permeate it. For 
the construction of this article, references were used in the literature 
that deal with issues such as aging, its biopsychosocial aspects and 
statistical data on the elderly population in Brazil and in the world. 
Finally, it is concluded that aging is a universal, evolutionary and gradual 
process, which involves an aggregate of intrinsically related factors and 
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that, therefore, consists of numerous differentiating aspects in the ways 
of aging. 

 
Keywords: Aging; Phenomenon; Multiple Aspects. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população idosa no mundo já é uma realidade que pode ser percebida 

em vários países, dentre eles, o Brasil. A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio – 

PNAD/IBGE (2011) aponta que a proporção de idosos no Brasil vem aumentando ao longo dos 

anos. Em 2001, a população de idosos brasileiros representava 9% do contingente total de 

pessoas, passando para 13,5%, em 2017, o que corresponde a 30,2 milhões de idosos no país. 

À medida que essa maior longevidade da população mundial representa um grande 

avanço, não só pelo aumento dos anos vividos, mas também por “[...] uma história de sucesso 

das políticas de saúde pública e sociais” (BERZINS, 2003, p. 20), manifestam-se alguns desafios, 

dentre eles, a superação do tratamento unilateral constantemente contido em textos que 

tratam do envelhecimento. 

Para se analisar o processo de envelhecimento de maneira mais ampla é necessário, de 

acordo com Bacelar (2002) compreendê-lo de maneira heterogênea, considerando-se que os 

indivíduos na sua condição de idosos estão inseridos em contextos políticos, sociais e 

econômicos distintos, ainda que parte de uma mesma realidade, a brasileira, que é 

caracterizada por processos de desigualdade e exclusão social. 

A percepção sobre as variações nos modos de envelhecer também é considerada por 

Faleiros (2014), que, ao tratar das implicações resultantes da mudança observada na pirâmide 

etária brasileira, com o alargamento mais acelerado no seu topo, indica uma transição 

demográfica em curso no Brasil em que o segmento populacional dos idosos vem crescendo e 

suscitando cada vez mais a atenção da população em geral e também do poder público. 

Tendo em vista uma perspectiva mais abrangente, o objetivo do presente artigo consiste 

em destacar a importância da produção científica sobre o envelhecimento em seus múltiplos 

aspectos, considerando a necessidade cada vez mais presente de se promover o acesso ao saber 

não só para os que vivenciam a velhice como também para os profissionais e estudiosos que se 

interessam pelo tema. Assim, a primeira seção aborda o envelhecimento humano enquanto 
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fenômeno na história da humanidade; e na segunda seção, os múltiplos aspectos do 

envelhecimento, tais como: aspectos sociais, psicológicos, culturais, de gênero, dentre outros. 

 

2 O FENÔMENO DO ENVELHECIMENTO HUMANO 

 

O envelhecimento pode ser definido, cientificamente, de diferentes formas, tais como a 

biológica, a demográfica, a biopsicossocial, dentre outras. Em relação à perspectiva 

demográfica, o envelhecimento é definido pela quantidade de anos vividos pela população, 

sendo considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais, cujo crescimento mundial desse 

segmento da população é uma realidade crescente no mundo e no Brasil. 

O aumento da longevidade é um fenômeno que vem sendo observado na história da 

humanidade, nunca se viveu tanto como se vive agora. Papaléo Netto e Ponte (1996), ao 

tratarem desse fenômeno, além de considerá-lo um avanço, visto que ele representa, entre 

outros fatores, uma maior expectativa de vida e menos chance da morte chamada “natural”, 

consideram que foi a partir do século XX que se começou a executar medidas que visavam 

“atrasar” a morte.  

A maior longevidade da vida humana altera e vem alterando o perfil demográfico da 

população mundial, inclusive o dos países considerados em desenvolvimento, como o Brasil. De 

acordo com alguns estudiosos, como Faleiros (2014) e Camarano (2004), a transição 

demográfica vem alterando a pirâmide etária mundial e a brasileira. De um modo geral, esses 

autores dizem que as pirâmides etárias dos países começam a indicar um aumento considerável 

da população mais velha, o que sugere uma transição demográfica visível e até acelerada na 

maioria dos países. 

Nessa mesma direção, Berzins (2003) coloca que, anteriormente caracterizado como um 

país de jovens, o Brasil passa por um processo de envelhecimento que, embora considerado 

recente, vem acontecendo de maneira acelerada, acompanhando uma tendência observada 

nos países considerados em desenvolvimento. A maior presença da população mais 

envelhecida anteriormente era mais comumente observada nos países desenvolvidos, no 

entanto, Papaléo Netto e Ponte (1996) apontam que, ao contrário do que vem ocorrendo nos 

países em desenvolvimento, o crescimento da população idosa nos países desenvolvidos se deu 

acompanhando o desenvolvimento socioeconômico dos mesmos. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3436 

Berzins (2003), ao apontar dados referentes à população idosa brasileira, coloca que, se 

confirmadas as projeções, o Brasil deverá, até o ano de 2025, ser o sexto país em número 

absoluto de idosos, o que representará 14% da população. De acordo com a Síntese dos 

Indicadores Sociais disponibilizada pelo IBGE em 2014, no ano de 2013 a população de idosos 

no Brasil era de 26,1 milhões de pessoas com mais de sessenta anos, representado cerca de 

13,1% do total da população brasileira naquele ano, que era cerca de 202 milhões de brasileiros.  

A Gerontologia Social vem avançando na definição científica mais ampla do fenômeno, 

com interpretações que, de fato, abordem o envelhecimento nas suas múltiplas dimensões. 

Faleiros (2014) e Camarano (2004) ao tratarem do tema, apontam que algumas categorias, tais 

como “velhice”, “envelhecimento”, “terceira idade” e “idoso” são utilizadas como sinônimos ao 

se discutir sobre a população com mais idade. 

É certo que o envelhecimento não é vivenciado da mesma forma entre os idosos. Em 

consonância com Castro e Júnior (2012), existem diversos aspectos pelos quais se nota como 

esse processo se distingue, tais como: o nível de renda, o estado de saúde, as relações sociais, 

a cultura, subjetividade, dentre outros. 

Dessa forma, de acordo com Veras (2011), a compreensão de que o envelhecimento é 

um fenômeno mais complexo envolve além dos aspectos físico-biológicos, aspectos 

biopsicossociais. Nesse sentido, tal fenômeno vem sendo abordado com mais frequência na 

atualidade, tendo em vista a relevância que adquiriu nos últimos anos e tem repercutido nas 

diferentes esferas da estrutura social, econômica, política e cultural da sociedade. 

 

3 MÚLTIPLOS ASPECTOS DO ENVELHECIMENTO 

 

Como já mencionado, o fenômeno do envelhecimento não se limita apenas aos aspectos 

biológicos, envolve também aspectos sociais, psicológicos, culturais, de gênero, econômicos, 

dentre outros. É exatamente na discussão desses variados aspectos que se concentra esta 

seção. 

Primeiramente, sobre o envelhecimento, o autor Le Breton (2013) entende-o como um 

processo do qual não nos damos conta porque são os eventos da vida cotidiana que norteiam 

o fluxo do dia a dia, e não a consciência do tempo. É um processo que escapa à consciência 

justamente por não se apresentar nele nenhum contraste violento. 
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Nas palavras do autor, o fluido da vida ocorre “[...] com uma lentidão que escapa ao 

entendimento, a duração se agrega sobre o rosto, penetra os tecidos, enfraquece os músculos, 

ameniza a energia, mas sem traumatismo, sem ruptura brutal” (LE BRETON, 2013, p.228-229), 

mostrando assim que não é de um dia para o outro que as mudanças ocorrem e/ou que a saúde 

se altera, mas que são paulatinas, pois o indivíduo não tem a consciência de que está 

envelhecendo. 

Barreto (1992) coloca que a velhice, em geral, é associada a modificações no corpo, estas 

são as mais visíveis e contribuem para uma associação entre velhice e feiura, e a restrição da 

análise do processo apenas pelas mudanças fisiológicas e físicas. 

De fato, ao se tratar do assunto, não se pode deixar de lado a dimensão do corpo que 

expõe representações sociais que contribuem para uma mentalidade social a respeito da 

velhice. Le Breton (2013), em seu estudo antropológico e sociológico do mundo moderno, 

tomando o corpo como fio condutor, coloca o valor como um componente essencial para a 

autoidentificação do indivíduo, isto é, o juízo social que cerca os atributos físicos que o 

caracterizam (bonito/feio, jovem/velho, gordo/magro etc.) demarca a impressão e imagem que 

o indivíduo tem de seu corpo, refletindo assim na autoestima que ele tem por si. O que deixa 

claro que toda representação é social. 

O autor pontua que o valor representa o ponto de vista do “outro”, forçando o indivíduo 

a se ver sob um ângulo mais ou menos favorável. Desse modo, a identificação de si permeada 

por um sentimento negativo ou, ainda, positivo, é resultado de uma relação complexa entre as 

influências sociais e culturais do indivíduo. Ora, a velhice, segundo Le Breton (2013), é afetada 

por um sinal negativo. Neste nível, a imagem que o indivíduo tem de seu corpo é pouco a pouco 

afetada e modificada conformando um sentimento de autodepreciação, fazendo-se sentir a 

vida à maneira de uma decadência. 

Quanto aos aspectos físico-biológicos que são inevitáveis e mais facilmente sentidos e 

percebidos entre os indivíduos mais idosos, Sinésio (1999) apontou nos resultados de sua 

pesquisa que as mudanças na aparência, na arcada dentária, as variações de peso e mudanças 

metabólicas e cardiovasculares, assim como mudanças cognitivas, de personalidade, na 

atividade sexual e nos sentidos, embora aconteçam durante toda a vida do indivíduo, na 

velhice, elas representam um peso maior, tanto econômico quanto individual e acabam por 

comprometer mais o desempenho de algumas funções. 
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Ao se tratar das categorias velhice e/ou envelhecimento sob uma perspectiva cultural, 

Beauvoir (1990) destaca que, em algumas civilizações, principalmente as orientais, os 

considerados velhos são os mais respeitados na sociedade. No entanto, no caso do Brasil, de 

acordo com Almeida (2003, p. 43), ser velho já foi visto como um status social quando a 

expectativa de vida da população era considerada baixa, e nos dias atuais “a juventude começa 

a assumir um lugar central na sociedade”. 

Há sociedades em que o velho é tido como um ser privilegiado na existência humana, 

não apenas como um ser em declínio físico. Em contrapartida, principalmente nas sociedades 

ocidentais, muitas vezes o velho é tido como um ser em declínio que já perdeu grande parte 

das suas capacidades físicas, seu papel social também decaiu e este passa a ser tido como um 

excedente na sociedade, algo que precise ser descartado, ou seja, nas palavras de Castro e 

Júnior (2012, p. 71) “[...] prolonga-se a velhice numa sociedade que não quer saber de velhos”. 

Outro aspecto bastante presente nas discussões em torno da velhice é a sua 

característica de ser considerada predominantemente feminina, caracterizando o que 

Camarano (2004) denomina de “feminização da velhice”. Outros autores, baseados em 

pesquisas sobre os perfis sociodemográficos da população, também apontam essa 

característica indicando que quanto mais idoso for o segmento populacional maior é a 

proporção de mulheres, sendo que essa é uma característica que se repete em praticamente 

quase todos os países. 

A esse respeito, Berzins (2003) afirma que a maioria dos idosos brasileiros são mulheres 

e vários são os fatores que podem explicar tal fenômeno, tais como a diferenciação da inserção 

no mercado de trabalho em relação aos homens que acabam exercendo atividades mais 

perigosas e onerosas; o consumo de álcool e drogas que é menor entre as mulheres ao longo 

da vida; uma postura diferente e uma maior atenção dada pelas mulheres no que tange ao 

processo saúde/doença; a proteção hormonal do estrógeno etc. 

Outra questão que também tem implicação na diferenciação da experiência do 

envelhecimento entre os sujeitos diz respeito às distinções de classe social e as condições 

econômicas entre os idosos. Quanto a isso, Sinésio (1999) aponta que, apesar de as leis de um 

modo geral se basearem no pressuposto da eficiência de rendimentos das pessoas de mais 

idades, entre as classes mais pobres a velhice e a conquista da aposentadoria não significam 

imediatamente que os idosos tenham condições de se afastarem do trabalho. 
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Merece destaque também como fator importante que demarca a diferenciação nos 

modos de envelhecer entre os idosos, de acordo com Teixeira (2009) o acesso – ou ainda o não 

acesso ou acesso reduzido – às políticas públicas, visto que os problemas sociais presentes 

durante toda a vida do indivíduo se manifestam na velhice, principalmente na velhice dos mais 

pobres, agravados pela ausência ou insuficiência dos meios de sustento e sobrevivência. 

As políticas públicas para a pessoa idosa e a legislação específica para esse público, de 

modo geral, são bastante satisfatórias em termos de fundamentação e materialização teórica, 

no entanto, a concretização das garantias estabelecidas em tais instrumentos ainda carece de 

mais efetivação na vida dos sujeitos. Nesse sentido, Siqueira nos aponta que “há um hiato entre 

as propostas das políticas públicas e sua concretização, no que tange ao que o idoso realmente 

necessita” (SIQUEIRA, 2007, p. 209). 

Ressalta-se que o acesso às políticas públicas, como a de renda (previdências e Benefício 

de Prestação Continuada - BPC), a de saúde (Sistema Único de Saúde - SUS), além das de cultura, 

educação, esporte e lazer vem alterando a velha imagem de “ser idoso”, geralmente negativa. 

A título de exemplo estão os programas para a chamada terceira idade, como as universidades 

abertas, centros de convivências, dentre outros que vêm ressignificando o envelhecimento. Ao 

mesmo tempo há um mercado de consumo crescente para esses grupos que favorecem a 

expressão de envelhecimento como a de “melhor idade”, “maturidade”, “terceira idade”, bem 

como as políticas públicas que visam promover o envelhecimento ativo, participativo e com 

qualidade de vida.  

Diante de todos esses aspectos mencionados, fica evidente que o envelhecimento é um 

processo que compreende múltiplos aspectos para além dos aspectos puramente físico-

biológicos e isso impacta a maneira de como a velhice é concebida na sociedade atual. 

Dessa forma, pode-se perceber que há uma perspectiva contraditória em torno da 

temática: de um lado uma sociedade moderna que tem uma representação negativa da velhice, 

como declínio, inatividade, inutilidade, e de outro lado, uma tentativa da sociedade dita “pós-

moderna”, do consumo variado e flexível, de criar uma imagem diferente, do idoso ativo e com 

tempo e dinheiro para gastar em atividades físicas, viagens, compras, pacotes turísticos, que é 

também fortalecida por programas para a terceira idade que têm buscado ressignificar o 

envelhecimento. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Como já foi dito anteriormente, o aumento da população idosa no mundo já é uma 

realidade perceptível em muitos países, inclusive no Brasil. Essa realidade abrange inúmeras 

implicações. Nesse artigo foi abordada a temática do fenômeno do envelhecimento no que diz 

respeito à sua diferenciação, pois é sabido que o processo de envelhecimento é tido de maneira 

diferente para cada pessoa em determinados contextos (e é dependente de muitos fatores). 

Sobre essas distinções no processo de envelhecimento entre os idosos, na literatura 

pesquisada, compreende-se que há inúmeros aspectos diferenciadores e que o envelhecimento 

é um processo universal, evolutivo e gradual, que envolve um agregado de fatores, tais como 

os sociais, psíquicos, ambientais e biológicos, que estão intrinsecamente relacionados. Esses 

fatores são essencialmente relevantes na determinação e na manutenção da saúde que passa 

a ser um tema bastante central e que requer um pouco mais de atenção na velhice. 

Somado a isso, coloca-se a questão dos direitos e da dignidade da pessoa idosa, 

observando-se que para que o idoso seja respeitado é imprescindível haver uma mobilização 

social e até mesmo um processo de construção de novas significações em torno da velhice e do 

envelhecimento, exigindo-se especialmente do Poder Público a implementação efetiva de 

políticas que assegurem os direitos da população idosa já conquistados na legislação. 

Por fim, destaca-se que os aspectos estudados apresentaram uma soma significativa de 

ideias e valores sobre o tema, em que estes contribuíram para elucidar um pouco das 

representações sociais, construídas em um movimento permanente de troca entre o indivíduo 

e a sociedade, diante dos múltiplos aspectos do envelhecimento humano. 
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