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7
Velhice e atividade profissional:  

um estudo sobre qualidade de vida

Isis Simões Leão 
Maria do Carmo Eulálio

Introdução

Apresentamos, neste capítulo, resultados de uma pesquisa 
realizada com pessoas idosas a fim de estudar a qualidade 
de vida das mesmas, tomando-se como referência o fato de 
elas exercerem ou não algum tipo de atividade profissional . 
Este artigo é parte de uma pesquisa mais ampla (LEÃO e 
EULÁLIO, 2008, p . 11) que teve como objetivo “comparar 
a relação entre memória de trabalho e qualidade de vida de 
idosos profissionalmente ativos e inativos” . Nela, observou-
se que a escolaridade é um forte indicativo de diferenciação 
entre a capacidade mnemônica e as condições sociais dos 
dois grupos . 

O foco das reflexões e questionamentos aqui levanta-
dos giram em torno dos fatores físico, psicológico, relações 
sociais e meio ambiente adotados pelo Grupo WHOQOL 
(World Health Organization Quality of Life) para estudo da 
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qualidade de vida, definida como “a percepção do indiví-
duo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no 
sistema de valores em que vive e em relação às suas expecta-
tivas, seus padrões e suas preocupações” (FLECK et al, 2008, 
p . 1405) .

Para a Psicologia - área da ciência em permanente dinâ-
mica em busca da compreensão dos fenômenos sociais a fim 
de contribuir com a promoção de estratégias de melhora-
mento da qualidade de vida – a atenção aos idosos se faz 
imprescindível, uma vez que a população mundial tem uma 
expectativa de vida cada vez mais longa . 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2008), o número de idosos, no 
Brasil, cresce rapidamente e estima-se que, em 2050, um 
quinto da população terá mais de 60 anos, idade a partir da 
qual, segundo o Art . 2º da Lei 8842, o sujeito é considerado 
idoso .

O aumento na expectativa de vida deve-se principal-
mente à ampliação da cobertura previdenciária, à redução 
da pobreza, ao maior acesso aos serviços de saúde e ao 
desenvolvimento de tecnologias médicas . A diminuição nos 
índices de analfabetismo e a promoção de políticas públicas 
que favorecem a qualidade de vida da população também 
contribuem para a longevidade (MINAYO, 2007) .

O crescente número de idosos e a atual modificação no 
perfil das pessoas, nessa faixa etária, concedem-lhes maior 
destaque na sociedade . Dados do IBGE (BRASIL, 2008) apon-
tam o crescimento do número de aposentados responsáveis 
pelos seus lares (62,4% dos idosos); isso implica na amplia-
ção dos serviços voltados para esse grupo, percebendo-se, 
ademais, uma reconfiguração no cenário sociodemográfico 
brasileiro com consequências econômicas e sociais .

A consideração da condição do idoso, no mundo atual, 
deve, portanto, observar o modo como ele está inserido na 
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sociedade bem como suas dificuldades para essa inserção, 
conforme relata a literatura corrente . É o que faremos a 
seguir, embora que resumidamente em razão da amplitude e 
complexidade dessa temática .

Características e qualidade de vida  
dos idosos no mundo contemporâneo 

Bauman (2007) denomina “vida líquida” o estilo des-
prendido de viver das sociedades contemporâneas; vida 
caracterizada pela fluidez, pela capacidade de moldar-se, 
transformar saberes e costumes com rapidez, a ponto de não 
haver tempo para estabilização . 

Numa sociedade líquido-moderna, as 
realizações individuais não podem 
solidificar-se em poses permanentes 
porque, em um piscar de olhos, os 
ativos se transformam em passivos, 
e as capacidades, em incapacidades 
(BAUMAN, 2007 . p .7) .

Pensemos então o lugar do idoso nessa sociedade . Teria 
ele a capacidade de moldar-se com tal rapidez a fim de acom-
panhar o ritmo frenético das inovações e transformações do 
mundo ou tornar-se-ia um passivo, classificado como inca-
paz frente ao turbilhão tecnológico?

Apesar de haver, nos dias de hoje, uma maior mobiliza-
ção social no sentido de atender aos idosos, processo que se 
intensifica especialmente após os anos 90 com os programas 
de aposentadoria (BARROS, 2004), não é fácil envelhe-
cer numa sociedade em que a tecnologia avança e a todo 
momento novidades surgem tornando obsoletos aqueles que 
não acompanham e não contribuem para a manutenção do 
ritmo frenético do mundo globalizado .
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Minayo (2007, p .51) aponta a produção como um fator 
determinante do espaço social do idoso . Aqueles que adotam 
uma postura inativa são automaticamente marginalizados e se 
tornam “inúteis ou peso morto”, pois não trabalham, ganham 
pouco ou nada e, muitas vezes, dependem totalmente de ter-
ceiros . Nesse sentido, envelhecer significa perder espaço 
social e estar condenado ao isolamento . 

Zimerman (2000) acredita que a capacidade de fle-
xibilidade e adaptação é um dos principais fatores do 
envelhecimento saudável . A autora afirma ainda que idosos 
que possuem ocupações e objetivos se mantêm mais atuali-
zados e, consequentemente, melhor inseridos na sociedade . 
Para Stuart-Hamilton (2002, p .57) “A prática não só preserva 
habilidades existentes, como também renova habilidades 
supostamente perdidas ou em declínio” .

Nesse sentido, o envelhecimento apresenta, também, 
progressos e, principalmente, a possibilidade de utilizar o 
que foi aperfeiçoado a fim de compensar as perdas e poder 
viabilizar uma boa qualidade de vida para os idosos .

A marginalização do idoso é apontada por Souza e Chaves 
(2005) como decorrente da forma patológica por meio da 
qual o envelhecimento é concebido não apenas pela socie-
dade em geral, mas pelos próprios idosos . A aposentadoria 
pode significar, para muitos, um abandono do meio social 
e certa passividade frente à vida, ocasionando prejuízo à 
saúde mental e física . Constitui-se ainda como um fator de 
risco para o declínio cognitivo e demência . 

Com o passar dos anos, segundo Parente (2006), as 
mudanças devem dirigir-se para a melhoria da qualidade de 
vida . Nessa perspectiva, a concepção de idoso, na sociedade 
contemporânea, sofre mudanças . O estereótipo depreciativo 
e excludente, que enfatiza as limitações e dependências dos 
idosos, cede espaço para outro modo de pensar, conside-
rando os benefícios advindos da idade .
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Trentini, Xavier e Fleck (2006) classificam a velhice 
em: “usual, bem sucedida e com patologia” . Na “usual”, ou 
“normal”, há alterações parciais nas atividades cotidianas . 
A velhice “bem sucedida”, ou “ótima”, é caracterizada pela 
preservação da saúde e funcionalidade orgânica na qual a 
qualidade de vida e resiliência se mantêm . Por fim, a velhice 
com patologia é definida como o estado em que o indivíduo 
se torna severamente limitado . 

O que leva um idoso a ter uma velhice bem sucedida é, 
de acordo com Pessini (2007), a capacidade de viver a vida 
como kairós e não como na dimensão do cronos . Isso signi-
fica que o envelhecimento pode ser agradável desde que o 
idoso ame a vida e esteja mais preocupado com suas experi-
ências e qualidade de vida do que com os anos que passam e 
que o aproximam mais da morte .

Nesse caso, deparamo-nos com uma questão não de 
ordem apenas pessoal, mas social . Segundo Minayo (2007), 
são poucos os idosos de idade elevada que conseguem viver 
e morrer dignamente . Porém, “pelo menos parcialmente os 
indivíduos podem controlar como envelhecerão, dentro das 
limitações impostas pelo contexto socioeconômico onde 
estão inseridos” (RIBEIRO e YASSUDA, 2007) .

Levanta-se agora uma discussão política de atenção ao 
idoso . Durante muito tempo, o Brasil foi classificado como 
um país jovem, sempre valorizou crianças e jovens, dele-
gando os problemas dos idosos as suas famílias . Hoje, porém, 
a diminuição da natalidade e o aumento da expectativa de 
vida tornam a população do país cada vez mais “madura”, 
emergindo daí novas necessidades (BARROS, 2004) . Em 
consequência, enfatiza-se a importância de ações do poder 
público que atendam às novas demandas .

Neri (2001) destaca a fase de “sensibilidade social para a 
velhice” na qual, o Brasil se encontra . Os estudos desenvol-
vidos na área da gerontologia e a maior atenção aos idosos 
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devem-se, além do envelhecimento populacional, às novas 
formas de viver a velhice e ao sonho de manter a juventude 
apesar do passar dos anos .

Viver mais não significa, necessariamente, viver bem . 
Cientificamente, a velhice é caracterizada pelo declínio das 
funções biológicas e da plasticidade, o que, segundo Neri e 
Yassuda (2004), tornam os idosos mais dependentes da cul-
tura e da sociedade . 

Por outro lado, a velhice pode ser também uma fase de 
ganhos, principalmente nos campos intelectual e afetivo, 
desde que haja um equilíbrio para que as inevitáveis per-
das sejam compensadas pelos ganhos (NERI e YASSUDA, 
2004) .

Como equilibrar declínio cognitivo, enfraquecimento 
físico e dependência com sabedoria, experiência e maturi-
dade? O que fazer para proporcionar uma boa qualidade de 
vida ao idoso? 

A qualidade de vida, por ser um conceito amplo, é discu-
tida pelas ciências da saúde e sociais tais como a Filosofia, 
Psicologia e História . Os enlaces de saberes tentam dar conta 
da complexidade desse fenômeno .

O primeiro registro do termo qualidade de vida foi encon-
trado na literatura dos anos 30 (COSTA NETO, ARAÚJO e 
CURATO, 2000) . Desde então, estudos científicos buscam 
seu aprimoramento conceitual e metodológico . Para Santos 
(et al, 2002), a dificuldade em conceituar a qualidade vida, 
em função da subjetividade que a reveste, faz com que seja 
difícil também sua mensuração . 

Além disso, a heterogeneidade das condições atuais de 
saúde, a inserção social e a história de vida de cada idoso 
exigem do estudo da qualidade de vida um olhar para o pas-
sado e o presente a fim de inferir perspectivas futuras . 
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Metodologia

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo transver-
sal de tipo comparativo e analítico . Participaram da pesquisa 
60 idosos, de ambos os sexos – sendo 30 profissionalmente 
ativos e 30 profissionalmente inativos – moradores do muni-
cípio de Campina Grande-PB, sem qualquer indício de déficit 
cognitivo ou de processo demencial degenerativo comprova-
dos através do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) .

A escolha da amostra se deu de forma não-probabilística, 
por conveniência e acessibilidade . Para a coleta de dados, 
utilizamos os seguintes instrumentos: questionário sociode-
mográfico, MEEM e WHOQOL – abreviado1 .

O questionário sociodemográfico - abrangendo questões 
pessoais e profissionais - foi realizado com a finalidade de 
obter dados para a caracterização da amostra . As questões 
pessoais incluíram sexo, idade, estado civil, escolaridade, 
renda mensal familiar e religião . Já as questões profissio-
nais buscaram informações sobre aposentadoria ou pensão 
e atual condição profissional . O MEEM foi adotado como 
teste de rastreamento para assegurar a capacidade dos 
participantes em responder aos demais instrumentos . O 
WHOQOL - abreviado ofereceu informações acerca da qua-
lidade de vida geral dos idosos, bem como dos 4 fatores 
que compõem o instrumento: físico, psicológico, relações 
sociais e meio ambiente . 

1 Apesar de haver um instrumento específico para idosos, o WHOQOL-
old, por prezarmos pelo curto tempo de aplicação, não o adotamos, pois 
ele deve ser utilizado em conjunto com o WHOQOL-abreviado .
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Resultados e Discussão 

O grupo de idosos ativos insere-se na média de idade de 
66,6 anos (d .p .=5,4), sendo a idade mínima 60 e a máxima 
76 anos . Os inativos têm em média 70,9 anos (d .p .=6,7), 
sendo a idade mínima 60 e máxima 80 anos .

Os idosos profissionalmente ativos (n=30) exercem as 
atividades: técnico hidráulico (1), secretária (2), empregada 
doméstica (2), padre (1), auxiliar de escritório (1), vigilante 
(1), agente administrativa (1), assistente social (3), gerente de 
marcenaria (1), professor (4), motorista (1), engenheiro (3), 
arquiteto (3), auxiliar técnico de laboratório (1), agente de 
estatística (1), médico (2), barbeiro (1) e diretora de institui-
ção educacional (1) .

O perfil sociodemográfico dos participantes é apresen-
tado a seguir na Tabela 1, onde se pode ler dados acerca do 
sexo, estado civil, religião, renda mensal familiar, aposenta-
doria e escolaridades dos idosos ativos e inativos .

Tabela 1 . Distribuição de frequências relativas ao sexo, estado civil, 
religião, renda mensal familiar, aposentadoria e escolaridade dos 
idosos profissionalmente ativos e inativos .

ATIVOS INATIVOS

F % F %

SEXO

FEMININO 13 43,4 23 76,6

MASCULINO 17 56,6 7 23,4

TOTAL 30 100 30 100

ESTADO CIVIL

SOLTEIRO (A) 8 26,6 4 13,4

CASADO (A) 16 53,4 11 36,6

VIÚVO (A) 4 13,4 14 46,6

DIVORCIADO (A) 2 6,6 1 3,4

TOTAL 30 100 30 100
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 RELIGIÃO

CATÓLICA 20 66,6 28 93,4

EVANGÉLICA 7 23,4 2 6,6

ESPÍRITA 2 6,6 0 0

SEM RELIGIÃO 1 3,4 0 0

TOTAL 30 100 30 100

RENDA MENSAL FAMILIAR

< 1 SALÁRIO MÍNIMO 2 6,6 4 13,4

1 – 3,9 SALÁRIOS MÍNIMOS 6 20 13 43,4

4 – 6,9 SALÁRIOS MÍNIMOS 11 36,6 11 36,6

7 - 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 4 13,4 1 3,3

> 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 7 23,4 1 3,3

TOTAL 30 100 30 100

APOSENTADO (A) OU PENSIONISTA

SIM 21 70 28 93,4

NÃO 9 3 2 6,6

TOTAL 30 100 30 100

ESCOLARIDADE

ANALFABETO 0 0 2 6,7

ALFABETO FUNCIONAL 2 6,7 5 16,6

ALFABETIZADO (<5 ANOS DE ESCOLA) 8 26,6 18 60

ALFABETIZADO (>5 ANOS DE ESCOLA) 5 16,6 3 10

ENSINO SUPERIOR 12 40 2 6,7

MESTRE 2 6,7 0 0

DOUTOR 1 3,4 0 0

TOTAL 30 100 30 100

 Fonte: dados da pesquisa

A predominância de mulheres no total de participantes 
(60%) segue a tendência mundial de feminização da velhice 
(NERI, 2001), ou seja, o aumento da população feminina 
entre pessoas idosas .
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O fenômeno de feminização da velhice também justifica 
o número maior de viúvos entre idosos inativos . Isto porque, 
além da maior sobrevida feminina, é mais comum o reca-
samento de homens que de mulheres após a morte de seus 
cônjuges (BRASIL, 2008) . Assim, a maioria dos idosos inati-
vos constitui-se, na verdade, de mulheres viúvas .

Os idosos profissionalmente ativos apresentam renda 
mensal familiar e níveis de escolaridade mais altos que os 
idosos profissionalmente inativos . Conforme verificaram 
Giatti e Barreto (2003) em estudo que destaca, além da supe-
rioridade desses níveis entre os ativos, o fato de que eles são 
mais jovens, o que indica correlação entre os três fatores .

  Os dados são analisados sob duas comparações: intra 
e intergrupos . As análises intergrupos comparam os fatores 
da qualidade de vida de idosos ativos e inativos2 . As análises 
intragrupos são relativas às correlações estabelecidas entre 
os fatores da qualidade de vida e os da idade, renda e esco-
laridade de cada grupo, a fim de verificar a influência destes 
aspectos no envelhecimento .

Correlações entre a qualidade de vida entre  
idosos profissionalmente ativos e inativos

Primeiramente, a confiabilidade do instrumento foi 
avaliada pela consistência interna, verificada por meio 
do coeficiente alfa de Cronbach . Para que o instrumento 
seja confiável, o resultado precisa ser igual ou superior a 
0,60 (WAGNER, MOTTA e DORNELLES, 2004) . O alfa de 
Cronbach foi de 0,885 na aplicação com idosos inativos e 
0,728 com idosos ativos, o que comprova a confiabilidade do 
teste para nossa amostra .

2 Conscientes da amplitude do conceito de atividade, restringimos aqui o 
uso das denominações “ativos” e “inativos” para referenciar, exclusiva-
mente, ao exercício profissional ou não dos idosos . 
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A seguir são fornecidas as estatísticas descritivas relati-
vas aos resultados do WHOQOL-abreviado para idosos ativos 
e inativos, através da descrição das médias e desvio-padrão 
da qualidade de vida geral (QVGeral) e seus fatores: físico, 
psicológico, relações sociais e meio ambiente .

Tabela 2 . Descrição dos fatores do WHOQOL-abreviado para idosos 
profissionalmente ativos e inativos .

QVGeral FÍSICO PSICOLÓGICO RELAÇÕES 
SOCIAIS

MEIO 
AMBIENTE

ATIV . INAT . ATIV . INAT . ATIV . INAT . ATIV . INAT . ATIV . INAT .

Média 92,9 84,5 27,8 24,6 23,3 21,03 11,2 11,3 30,5 27,5

Desv-pad . 6,6 10,7 2,56 4,13 2,29 3,15 1,19 2,13 3,72 4,17

Mín . 26 26 7 7 6 6 3 3 8 8

Máx . 130 130 35 35 30 30 15 15 40 40

Fonte: dados da pesquisa

A qualidade de vida geral dos idosos profissionalmente 
ativos (92,93) é superior a dos idosos profissionalmente ina-
tivos (84,53) . Em relação à pontuação mínima e máxima (26; 
130), os dois grupos apresentam uma média satisfatória . Os 
idosos profissionalmente ativos também obtiveram maiores 
médias nos fatores físico (27,87 ativos e 24,67 inativos); meio 
ambiente (30,53 ativos e 27,50 inativos) e psicológico (23,30 
ativos e 21,03 inativos) . Os dois grupos apresentaram média 
semelhante quanto ao fator relações sociais (11,23 ativos e 
11,33 inativos), tendo o segundo grupo uma média maior, 
com diferença de apenas 0,1 ponto .

O fator físico, que apresenta maior diferença entre as 
médias de idosos ativos e inativos (3,2 pontos), avalia a 
existência e a intensidade de dor e desconforto, energia e 
fadiga, sono e repouso, mobilidade, atividades da vida 
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cotidiana, dependência de medicação e capacidade de traba-
lho (CHACHAMOVICH e FLECK, 2008) .

Pode-se inferir que as melhores condições físicas dos ido-
sos ativos tenham relação direta com a atividade profissional, 
pois estar apto para o trabalho indica que eles têm condições 
físicas para o desempenho de tal atividade . 

O segundo fator que mais difere quanto à média entre os 
grupos é o meio ambiente (3,03 pontos) . Os resultados indi-
cam que os idosos profissionalmente ativos possuem, dentre 
outras vantagens, melhores condições financeiras, de mora-
dia, transporte, ambiente físico, maior acesso aos serviços de 
saúde e à informação . 

Há um consenso entre estudiosos sobre o envelhecimento 
quanto à influência das condições sociais na forma como as 
pessoas envelhecem (MINAYO, 2007; RIBEIRO e YASSUDA, 
2007) . Assim, a maior renda e nível de instrução dos idosos 
ativos justificariam as melhores condições de meio ambiente 
deste grupo . 

A análise comparativa entre as condições psicológicas 
dos idosos profissionalmente ativos e inativos indica, ape-
sar da pequena diferença entre as médias (2,2 pontos), que 
o primeiro grupo apresenta melhores condições psicológicas 
que o segundo . 

O fator psicológico avalia sentimentos positivos e negati-
vos, o pensar, o aprender, a autoestima, a imagem corporal e 
a espiritualidade (CHACHAMOVICH e FLECK, 2008) .

Inferimos que o fato de estar trabalhando, mais que 
aumentar a renda, faz com que o idoso se sinta socialmente 
inserido, útil, capaz e, assim, contribui para a existência de 
uma boa condição psicológica entre os idosos profissional-
mente ativos .

Quanto às relações sociais, não são observadas diferen-
ças relevantes entre os dois grupos, apresentando os idosos 
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inativos uma média 0,1 maior que a dos ativos . Este fator 
avalia as relações estabelecidas com as pessoas do convívio 
do idoso e não sinaliza a influência da atividade profissional 
nesse aspecto da vida dos idosos .

O item seguinte explora as correlações entre os fatores 
da qualidade de vida e os aspectos socioeconômicos de cada 
grupo .

Correlações entre a qualidade de vida e  
aspectos sociodemográficos de idosos 
profissionalmente ativos e inativos

As influências entre as variáveis de qualidade de vida e 
dados sociodemográficos de idosos ativos e inativos são cal-
culadas através do coeficiente de Pearson (r) através do SPSS 
15 . A tabela 3 expõe as correlações . 

Tabela 3 . Coeficiente de correlação de Pearson (r): nível de signifi-
cância em relação ao WHOQOL-abreviado (qualidade de vida geral 
e seus fatores) e os dados sociodemográficos de idosos profissional-
mente ativos e inativos .

 ATIVOS INATIVOS

Idade Escolaridade Renda Idade Escolaridade Renda

QVGeral -0,405* --- 0,453* --- 0,454*

Físico --- --- --- --- 0,454* ---

Psicológico --- --- --- --- --- ---

Relações sociais --- --- --- --- --- ---

Meio ambiente -0,444* 0,510* 0,503** --- --- ---

Fonte: dados da pesquisa

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 
** diferença estatisticamente significativa (p<0,01)
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Quanto à qualidade de vida geral dos idosos ativos, há 
uma correlação negativa com a idade (r=-0,405) e positiva 
com a renda (r=0,453), o que significa que idosos de idade 
mais elevada possuem pior qualidade de vida; e idosos com 
maior renda familiar apresentam uma melhor qualidade de 
vida . Entre os inativos, a correlação com a qualidade de vida 
geral é significante em relação à escolaridade (r=0,454) .

O fator físico possui correlação significante apenas com a 
escolaridade dos idosos inativos (r=0,454) . Ou seja, os idosos 
com índices maiores de escolaridade se mantêm fisicamente 
saudáveis por mais tempo .

Entre os idosos ativos, o fator meio ambiente é influen-
ciado negativamente pela idade (r=-0,444) e positivamente 
pela escolaridade (r=0,510) e renda (r=0,503) . Ou seja, quanto 
maior a idade, piores as condições financeiras, de moradia, 
transporte, ambiente físico, acesso aos serviços de saúde, 
à informação, a atividades de lazer dentre outros aspectos 
que compõem o fator meio ambiente . Não há correlação sig-
nificativa entre o meio ambiente e a idade, escolaridade ou 
renda dos idosos inativos .

Não foram encontradas correlações significativas entre os 
fatores sociodemográficos e as condições físicas, psicológi-
cas e relações sociais dos idosos ativos, e o fator psicológico, 
as relações pessoais e o meio ambiente de idosos inativos, o 
que pode decorrer do pequeno número de participantes .

Mesmo assim, é visível que a idade, a renda e a esco-
laridade dos idosos influenciam na qualidade de vida dos 
mesmos . As maiores correlações, em ambos os grupos, rela-
tivas à escolaridade reforçam sua influência na forma como 
os idosos envelhecem .
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Conclusões

Observamos que os idosos ativos possuem melhores con-
dições físicas, psicológicas e de meio ambiente que os idosos 
inativos . Inferimos, a partir da análise das correlações entre 
os fatores de qualidade de vida e os dados sociodemográficos, 
que a escolaridade é um dos aspectos de maior repercussão 
na forma como os idosos envelhecem . 

Entre os idosos ativos, há correlação entre a escolaridade 
e o meio ambiente . Entre os inativos, há correlação entre 
escolaridade e a qualidade de vida geral e o fator físico . Idade 
e renda também influenciam na qualidade de vida geral e no 
meio ambiente de idosos ativos . Percebe-se, portanto, que os 
fatores sociais influenciam amplamente no envelhecimento .

A necessidade de melhores serviços de assistência a 
idosos é um consenso entre estudiosos do envelhecimento, 
especialmente em função do aumento mundial dessa popu-
lação . Porém é preciso atentar para o fato de que as condições 
dos idosos não resultam apenas da atenção que lhes é ofe-
recida na velhice, mas principalmente da forma como eles 
viveram durante toda a vida .

Nesse sentido, o cuidado aos idosos não pode se resumir 
apenas ao oferecimento de aposentadoria e serviços de saúde . 
Pois os idosos que precisam de cuidados hoje, possuem essa 
carência em função de uma formação escolar insuficiente, de 
más condições de moradia, da falta de atividades culturais e 
de lazer, entre outros aspectos do fator meio ambiente .

Para que as futuras gerações envelheçam de forma sau-
dável, é necessário que sejam oferecidas, hoje, condições 
satisfatórias para o desenvolvimento de crianças, jovens 
e adultos . Assim, apesar de o Brasil não ser mais um país 
essencialmente jovem, as políticas públicas não devem sim-
plesmente mudar o foco de atenção da população jovem para 
a de idosos . 
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Sem esquecer os velhos, o Brasil continua precisando 
cuidar de suas crianças, mas agora não por serem elas as 
salvadoras do futuro do país, mas porque, com o aumento 
da expectativa de vida, elas precisam ser preparadas para 
viverem fisicamente bem e com melhor qualidade de vida os 
anos a mais que as aguardam .

Referências
BAUMAN, Z . Vida Líquida . Rio de Janeiro: Zahar, 2007 .

BARROS, M . M . Envelhecimento, cultura e transformações 
sociais . In L . Py, J . L . Pacheco, J . L . M . Sá & S . Goldman . (Orgs .) . 
Tempo de envelhecer: percursos e dimensões psicossociais . Rio 
de Janeiro, RJ: Nau, 2004, p . 39-56 .

BRASIL, IBGE . Perfil dos idosos responsáveis pelos domicí-
lios . Disponível em: <http://www .ibge .gov .br/home/presidencia/
noticias/25072002pidoso .shtm> . Acesso em: 20 de jan . 2008 .

CHACHAMOVICH, E .; FLECK, M . P . A . Desenvolvimento do 
WHOQOL-BREF . In: FLECK, M . P . A . A Avaliação de qualidade 
de vida: guia para profissionais da saúde . Porto Alegre: Artmed, 
2008 .

COSTA NETO, S . B; ARAUJO, T . C . C . F; CURADO, M . P ., 
Avaliação da qualidade de vida de pessoas portadoras de câncer 
de cabeça e pescoço . 20(3):96-104, jul .-set . 2000 . Disponível em: 
<http://bases .bireme .br/cgi-bin/wxislind .exe> . Acesso em: 12 de 
jun . 2008 .

FLECK, M . P . A . A Avaliação de qualidade de vida: guia para 
profissionais da saúde . Porto Alegre: Artmed, 2008 .

GIATTI, L .; BARRETO, S . M . Saúde, trabalho e envelhecimento 
no Brasil . Cad . Saúde Pública, June 2003, vol .19, no .3, p .759-771 . 
ISSN 0102-311X .



215

LEÃO . I . S .; EULÁLIO, M . C . A memória e a qualidade de vida 
em pessoas idosas . Campina Grande, 2008, 65p . Monografia 
(Graduação em Psicologia) - Departamento de Psicologia, 
Universidade Estadual da Paraíba . 

MINAYO, M . C . S . Visão antropológica do envelhecimento . In: 
Vários colaboradores . (Org .) . Velhices: reflexões contemporâneas . 
São Paulo: SESC/PUC São Paulo, 2007, v . 1, p . 47-60 .

NERI, A . L . Qualidade de vida na velhice e subjetividade . In: 
NERI, A . L . (Org .) Qualidade de vida na velhice: enfoque multi-
disciplinar . Campinas, SP: Editora Alínea, 2007 (p .14-59) . Coleção 
velhice e sociedade .

______ . A . L . & YASSUDA, M . S . (Orgs .) . Velhice bem-sucedida: 
aspectos afetivos e cognitivos . Campinas: Papirus, 2004 .

______ . A . L . Desenvolvimento e Envelhecimento . Perspectivas, 
Biológicas . Psicológicas e Sociológicas. Campinas: Papirus, 2001 .

PARENTE, M . A . de M . P . et al . Cognição e envellhecimento . 
Porto Alegre: Artmed, 2006 (p . 67-84) . 

PESSINI, L . Finitude: Viver no pesadelo do cronos ou escolher a 
bênção do cairós? In: Vários colaboradores . (Org .) . Velhices: refle-
xões contemporâneas . São Paulo: SESC/PUC São Paulo, 2007, v . 
1, p . 61-71 .

RIBEIRO . P . C . C .; YASSUDA, M . S . Cognição, estilo de vida e 
qualidade de vida na velhice . In: NERI, A . L . (Org .) Qualidade de 
vida na velhice: enfoque multidisciplinar . Campinas, SP: Editora 
Alínea, 2007 (p .189-204) . Coleção velhice e sociedade .

WAGNER, M . R .; MOTTA, V . T .; DORNELLES, C . SPSS Passo a 
passo: satiatical package for the social sciences . Caxias do Sul: 
Educs, 2004 .

SANTOS, S .R . et al . Qualidade de vida do idoso na comunidade: 
aplicação da escala de Flanagan . Rev Latino-am Enfermagem 2002 



216

novembro-dezembro; 10(6):757-64 . Disponível em: <http://www .
eerp .usp .br/rlaenf> . Acesso em: 15 de mai . 2008 .

SOUZA, J . N . de; CHAVES, E . C . O efeito do exercício de esti-
mulação da memória em idosos saudáveis . Rev Esc Enferm USP, 
2005; 39(1);13-9 . Relato de Pesquisa . 

STUART-HAMILTON, I . A Psicologia do envelhecimento: Uma 
introdução . Porto Alegre: Artmed, 2002 .

TRENTINI, C . M .; XAVIER, F . M . de F; FLECK, M . P . de A . 
Qualidade de vida em idosos . In: PARENTE, M . A . de M . P . et 
al . Cognição e envellhecimento . Porto Alegre: Artmed, 2006 (p . 
19-30) . 

ZIMERMAN, G . I . Velhice: aspectos biopsicossociais . Porto 
Alegre: Artmed, 2000 .




