


A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal 
da língua portuguesa sobre o tema “Envelhecimento da 
população brasileira: os novos desafios.”, 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.



Texto 1

Brasil vai se tornar um país de idosos já em 2030, diz IBGE

Na esteira dos países desenvolvimentos, o Brasil caminha para se tornar um País de população majoritariamente 
idosa. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o grupo de idosos de 60 anos ou 
mais será maior que o grupo de crianças com até 14 anos já em 2030 e, até 2055, o número de pessoas com mais 
de 60 anos vai superar o de brasileiros com até 29 anos. Mas como os idosos de hoje estão aproveitando a 
terceira idade? (...) De acordo com o levantamento, metade dos idosos que residem no Brasil faz parte da classe 
média e usufrui de boas condições de vida. Outros levantamentos compilados por EXAME.com revelam que mais 
idosos estão aproveitando a velhice para voltar a estudar, investir em lazer ou voltar para o mercado de trabalho. 
Veja alguns números que decifram quem são e como vivem os idosos do Brasil. 

1- Hoje, o número de brasileiros idosos corresponde a 17% do total da população do Brasil - são quase 24 milhões 
de pessoas com mais de 61 anos. A cidade com o maior número de cidadãos com mais de 61 anos é Coqueiro 
Baixo, no Rio Grande do Sul. Por lá, 3 em cada 10 residentes têm mais de 60 anos – esse valor chega a ser quase 
três vezes maior do que a média nacional. 

2- A expectativa de vida atual do brasileiro é de 74,9 anos. Mas, segundo projeção da ONU, a esperança de vida 
ao nascer no Brasil subirá para 81,2 anos até 2050. Com isso, o país alcançará países como China, Japão e Hong 
Kong, cuja média atual fica entre 81 e 82 anos. Segundo o IBGE, a esperança de vida continua aumentando por 
conta do constante avanço da medicina, aumento de renda, escolaridade e proporção de domicílios com 
saneamento adequado. 

http://www.exame.com.br/topicos/terceira-idade


Texto 2
Atenção e carinho estão para a alegria da alma, como o ar que respiramos está para a saúde do corpo. Nestas últimas décadas, 
surgiu uma geração de pais sem filhos presentes, por força de uma cultura de independência e autonomia levada 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.
(...)
Nasceu uma geração de ‘pais órfãos de filhos’. Pais órfãos que não se negam a prestar ajuda financeira. Pais mais velhos que 
sustentam os netos nas escolas e pagam viagens de estudo fora do país. Pais que cedem seus créditos consignados para filhos 
contraírem dívidas em seus honrados nomes, que lhes antecipam herança. 
Mas que não têm assento à vida familiar dos mais jovens, seus próprios filhos e netos, em razão – talvez, não diretamente de seu 
desinteresse, nem de sua falta de tempo – mas da crença de que seus pais se bastam.
Este estilo de vida, nos dias comuns, que não inclui conversa amena e exclui a ‘presença a troco de nada, só para ficar junto’, 
dificulta ou, mesmo, impede o compartilhar de valores e interesses por parte dos membros de uma família na atualidade, resulta de 
uma cultura baseada na afirmação das individualidades e na política familiar focada nos mais jovens, nos que tomam decisões ego-
centradas e na alta velocidade: tudo muito veloz, tudo fugaz, tudo incerto e instável. 
Vida líquida, como diz Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Instalou-se e aprofundou-se nos pais, nem tão velhos assim, o 
sentimento de abandono. E de desespero. O universo de relacionamento nas sociedades líquidas assegura a insegurança 
permanente e monta uma armadilha em que redes sociais são suficientes para gerar controle e sentimento de pertença. (...)
As medidas a serem tomadas serão muito duras. Ninguém de nós vai ficar de fora. Como não deve permanecer fora da discussão 
sobre o envelhecimento populacional mundial e as estratégias para enfrentá-lo.
Por Ana Fraiman, Mestre em Psicologia Social pela USP.



Texto 3


Como denunciar às autoridades as agressões sofridas por um(a) filho(a), por neto(a) ou sobrinho(a)? 
É nesse contexto de relações mais próximas que as violências contra as pessoas idosas 
acontecem. O inimigo não mora ao lado. O inimigo dorme com você! Estudos gerontológicos 
apontam essa realidade. É principalmente em suas relações domésticas que ganha forma a 
violência contra os idosos e idosas.


Mas não é só em casa que essas pessoas são agredidas. Vemos isso também no convívio diário 
com a cidade. No atendimento mensal, em algumas agências bancárias, para recebimento de seus 
benefícios previdenciários, sob sol e chuva, enfrentando enormes filas e à mercê da sorte alheia. E 
também em alguns ônibus do transporte coletivo urbano, quando falta educação em alguns 
passageiros, na garantia do assento preferencial destinado às pessoas idosas. Ou aquele motorista, 
desavisado e despreparado, que acha que não vai envelhecer, que não para no ponto para a pessoa 
idosa acessar o interior do ônibus. Violências são muitas. E estão em toda parte.



