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RESUMO: Este artigo tem como objetivo discutir ações, 
programas e políticas públicas que estão atuando, direta ou 
indiretamente, na oferta de melhorias da qualidade de vida da 
pessoa idosa, mais especificamente no que diz respeito ao 
direito de ir e vir e usufruir dos espaços públicos. A metodologia 
de pesquisa foi documental e exploratória, tendo como recorte 
espacial a cidade de Fortaleza (CE). Como resultado, foi 
possível levantar discussões acerca do tema de como oferecer 
um espaço público compatível com as necessidades dos idosos 
de forma a contribuir para uma qualidade de vida mais ativa. 
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ABSTRACT: This article aims to discuss actions, programs and 
public policies that are acting, directly or indirectly, in the offer of 
improvements in the quality of life of the elderly person, more 
specifically with respect to the right to come and go and enjoy the 
public spaces. The research methodology was documentary and 
exploratory, having as a spatial clipping the city of Fortaleza 
(CE). As a result, it was possible to raise discussions on how to 
offer a public space compatible with the needs of the elderly in 
order to contribute to a more active quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo, nos últimos 40 anos, está encarando uma realidade que já é bem 

conhecida por uns, mas bem nova para outros: a população mundial está envelhecendo. Em 
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dados de instituições mundiais e brasileiras, mostram que o número de pessoas com 60 anos 

ou mais está aumentando progressivamente.    

É necessário que os chefes de Estado e a sociedade em geral estejam atentos a esta 

nova conformação e suas consequências. Ademais, as próprias cidades deverão se adequar 

a esta nova realidade.  Aspectos que envolvam o espaço físico devem ser analisados 

cuidadosamente, pois, eles têm interferência direta com a qualidade de vida dos idosos. 

Neste sentido, este artigo tem como objetivo apresentar e discutir ações, programas 

e políticas públicas que estão atuando, direta ou indiretamente, na oferta de melhorias para a 

vida desta parcela da população que já viveu mais da metade de um século. 

 

 

2 POLÍTICAS NO ENVELHECIMENTO 

 

 

2.1 Conceitos e a visão da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o 

Envelhecimento 

 

 

A questão do envelhecimento mundial é algo que vem chamando atenção de todos, 

principalmente dos chefes de Estado. Investigar as causas deste processo de envelhecimento 

é algo que se está em constante estudo; mas, dois fatores já são bem claros: o aumento da 

expectativa de vida e a diminuição da taxa de natalidade. 

Se levarmos em consideração o fator expectativa de vida, caberia analisarmos o que 

tem sido feito para a melhora deste dado. O termo velhice, atualmente, já não condiz mais 

tanto com as características das pessoas com 60 anos ou mais; até porque, o envelhecimento 

diverge de acordo com as realidades sociais e culturais que cada um convive.  

De acordo com Paschoal (1996), o envelhecimento é marcado por seis meios: 

1 – Biológico: no qual corpo passa por um processo contínuo desde a puberdade ou, 

até mesmo, a partir do momento da concepção; 

2 – Social: no qual as características tipicamente dos idosos são notadas dependendo 

do meio em que eles estão inseridos; 

3 – Intelectual: também ligado ao biológico, tem a memória e o aprendizado como foco 

e quando ambos começam ter os seus lapsos ou dificuldades; 

4 – Econômico: quando a pessoa se torna não ativa na economia, ou quando se 

aposenta; 



 
 
 
 
 
 

5 – Funcional: quando as funcionalidades física e mental começam a ter seus 

problemas atingindo a funcionalidade da pessoa; 

6 – Cronológico: o mais utilizado e o mais impreciso, apenas uma determinação etária 

para delimitar parte da população. No Brasil, por exemplo, utiliza-se a idade de 60 anos para 

demarcar o início da conhecida 3ª idade.  

Mesmo com estes seis meios, o fator preponderante que marca o envelhecimento da 

pessoa é o que está relacionado diretamente com a sua saúde física. Este fator é que mais 

preocupa os governantes; principalmente no que se refere aos gastos públicos. Salienta-se 

que, o sistema público de saúde brasileiro ainda deixa a desejar e os planos de saúdes são 

caros demais para esta camada da população que, em sua maioria, tem uma queda de renda 

pós-aposentadoria.  

Outro fator marcante é o desligamento empregatício e a visão inadequada do idoso 

como uma pessoa não mais produtiva. A situação que muitos passam com a necessidade de 

retornar a dependência de alguém (na maioria das vezes, dos filhos) faz com que a pessoa 

idosa se constranja e se sinta obrigada a sair do convívio em sociedade com o intuito de “não 

dar trabalho aos outros”. 

No contexto mundial das políticas públicas, a parcela da população de idosos está 

sendo estudada para uma melhor atuação dos governos locais. Durante a Segunda 

Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre Envelhecimento, que aconteceu em 2002 na 

cidade de Madri (Espanha); a OMS lançou o seu guia Active ageing: a policy framework, 

através da sua Unidade de Envelhecimento e Curso de Vida. Tal guia passou a ser traduzido 

por diversos países, inclusive o Brasil, através da Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde em 2005.   

Tal iniciativa da OMS teve como intuito demonstrar ao mundo dados básicos gerais 

que poderiam ser analisados por cada país de forma mais subjetiva. Ressalta-se, o que fora 

mencionado no início deste texto: o envelhecimento diverge em realidades diferentes, por 

isso, há a necessidade da subjetividade e estudo específico de cada realidade.          

O guia que recebeu no Brasil o título de “Envelhecimento Ativo: uma política de saúde” 

tem como intenção a criação de uma política de saúde de envelhecimento saudável; 

fortalecendo a adoção do termo “envelhecimento ativo” que é definido como processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. (OMS, 2002, pg.13). 

Com esta definição supracitada, palavras chaves podem ser listadas como 

necessárias para o alcance do envelhecimento ativo: autonomia, independência, qualidade 

de vida.   



 
 
 
 
 
 

Destacando a qualidade de vida, entende-se que esta variável tem muito que 

apresentar sobre o envelhecimento ativo. Abrangendo vários determinantes, tem a relação do 

idoso e o seu ambiente físico como parâmetro. 

 

Figura 01 - Os determinantes do envelhecimento ativo 

 

Fonte: Guia Envelhecimento Ativo: uma política de saúde, OMS, 2002. 

 

Destacando o ambiente físico, identifica-se ser ele diretamente ligado ao uso pleno ou 

não do espaço urbano. Cidades com diversas barreiras físicas fazem com que os idosos 

saiam menos de suas casas. O medo de acidentes (quedas e atropelamentos) é um fator que 

pode gerar isolamento e depressão. Além disso, para fazer uso do espaço urbano a pessoa 

depende também dos transportes públicos. Este serviço deve ser acessível tanto no custo 

como fisicamente, favorecendo a interação dos idosos com a família e com toda a 

comunidade.  

Mas não só no meio urbano encontram-se ameaças à saúde do idoso, a sua própria 

residência pode apresentar-se como um local de risco dependendo da disposição dos móveis 

e dos materiais utilizados nos acabamentos. Salienta-se o aumento do número de idosos, 

especialmente mulheres e viúvas, que estão morando sozinhos (OMS, 2002) e trabalhos 

sobre prevenção de quedas se encontram dentre as pesquisas de mestrado e aplicação na 

prática por profissionais de Enfermagem e Fisioterapia.   

.   

Outro fator também ligado ao ambiente físico e de total responsabilidade do governo 

é o próprio saneamento básico. Este direito é algo que interfere diretamente na saúde dos 

idosos e da sociedade geral; pois, sabe-se que uma medida coletiva alcançando uma grande 



 
 
 
 
 
 
parcela da comunidade tem mais força que uma medida pontual como, por exemplo, a entrega 

de medicamentos para um determinado grupo durante e posterior a alguma doença.  

Para reforçar esta ligação direta entre a cidade e a pessoa idosa, a OMS lançou, mais 

uma vez, um guia que tem como objetivo estimular o envelhecimento ativo através de 

estruturas e serviços acessíveis que promovam a inclusão dos idosos, observando suas 

diversas necessidades e capacitações. O Guia Global: a cidade amiga do idoso (2008) tem 

por finalidade demonstrar que a cidade deve compensar as alterações físicas e sociais que 

podem decorrer a partir do envelhecimento da pessoa.  

No guia, são listados quesitos que devem ser analisados para caracterizar uma cidade 

como amiga do idoso. 

 

Figura 02 - Quesitos pesquisados no projeto cidade amiga do idoso 

 

Fonte: Guia Global: cidade amiga do idoso, 2008. 

 

O guia funciona como um checklist com os quesitos acima apresentados na figura 

02. Cada quesito possui subitens que avaliam mais detalhadamente como uma cidade é ou 

pode vir a ser amistosa aos idosos. Todos os subitens são explicativos, de maneira simples e 

clara, com o intuito de ser entendidos facilmente por todos.  

 

 

2.2 Dados gerais sobre o envelhecimento 

 

 

Já é um fato nitidamente percebido que a população mundial está envelhecendo de 

maneira muito rápida. De acordo com o guia Envelhecimento Ativo da OMS (2002), a 



 
 
 
 
 
 
população com 60 anos ou mais é a que mais cresce nos últimos anos. Esta mesma 

organização perspectiva um crescimento populacional de 223% (em torno de 694 milhões de 

pessoas idosas) durante o período de 1970 até 2025. Ou seja, a OMS espera que em 2025 o 

grupo em questão seja de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas e, em 2050, de dois 

bilhões.  

Ressalta-se que o envelhecimento populacional esteve, por muito tempo, relacionado 

a países desenvolvidos, principalmente, os que estão localizados na Europa. Em 2002, na 

listagem dos 10 países com mais de 10 milhões de habitantes e com maior proporção de 

pessoas com 60 anos ou mais, nove eram europeus (Organização das Nações Unidas – ONU, 

2001). Porém, com o passar dos últimos anos, os países em desenvolvimento estão ganhando 

destaque nestes dados sobre envelhecimento, e principalmente os pertencentes ao 

continente asiático. Nesse último é onde está concentrada mais da metade da população 

idosa no mundo, seguido respectivamente da própria Europa e América (norte e latina).  

 

 

Gráfico 01 - Distribuição da população mundial acima de 60 anos de idade por região, 2002 

e 2025. 

 

Fonte: Organização das Nações Unidas, 2001. 

 

No Brasil, também de acordo com a OMS (2002), a população idosa cresceu mais de 

7,3 milhões entre os anos de 1980 e 2000. Em dados de 2010, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira com mais de 65 anos aumentará até 

2030, atingindo a marca de 13,44%. E, através dos dados do Programa Nacional de Amostras 

de Domicílios (PNAD) 2017, o Ceará possui 13,7% da população inserida na faixa etária em 

análise. Isso representa 1.230.000 pessoas.  



 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Contextualizando a realidade brasileira 

 

 

No Brasil, o envelhecimento ocorreu de forma abrupta. Assim, a partir da segunda 

metade da década de 60, iniciou-se um rápido e generalizado declínio da fecundidade. Mais 

acentuadamente, a partir das décadas de 70 e 80, houve redução de 30% nas taxas de 

fecundidade em todo o país, seguida por uma redução de 60% até o início dos anos 2000 

(WONG; CARVALHO, 2006).  

Dentre as regiões brasileiras, percebe-se que há um grande contingente de idosos no 

Sudeste, comportando aproximadamente metade do número de idosos do Brasil com 46,2%, 

sendo São Paulo o maior responsável por essa porcentagem com 23,2% dos idosos do País 

(BRASIL, 2012).  

No Nordeste, os estados da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará apresentam os 

maiores índices de envelhecimento (CLOSS; SCHWANKE, 2012). No Ceará (CE), segundo a 

PNAD, a população idosa corresponde a 909.475 habitantes, compondo 10,7% da população 

14 da população total (IPECE, 2016). O município de Fortaleza (CE) concentra 237.775 

(26,1%) dos idosos do estado (IBGE, 2010). 

Por vários anos, as políticas nacionais em prol do idoso resumiam-se em ações de 

cunho caritativo; ou seja, realizado por ordens religiosas e/ou entidades filantrópicas. Só a 

partir da década de 70 é que os setores públicos e privados começaram a tomar suas 

primeiras iniciativas a favor da 3ª idade. Muitos destas iniciativas tinham um caráter mais 

social e menos preocupado com a relação dos idosos com a cidade.   

Em uma das iniciativas mais recentes do governo federal, o Estatuto do Idoso, criado 

através da Lei n° 10.741 de 1° de outubro de 2003, houve uma aproximação da relação idoso 

e cidade. O estatuto, além de dar prioridade aos idosos na formulação e na execução de 

políticas sociais públicas específicas; ele faz exigências nas questões de moradia e 

transporte.  

No capítulo IX, da Habitação, o artigo 38 exige que 3% (três por cento) das unidades 

residenciais dos programas de habitações públicas ou subsidiadas por recursos públicos, 

sejam para atendimento de pessoas idosas. Neste mesmo artigo, outras duas exigências 

devem ser destacadas como: a implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados 

ao idoso e a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, favorecendo a 

acessibilidade ao idoso.  



 
 
 
 
 
 

Observando este artigo do Estatuto e ressaltando o Guia Global: a cidade amiga do 

idoso, podemos notar que muitas cidades brasileiras não favorecem tal acessibilidade. Muitas 

residências com idosos são adaptadas por iniciativa própria do morador ou das suas famílias, 

e as cidades apresentam-se cheias de obstáculos. As calçadas, por exemplo, são armadilhas 

no cotidiano destas pessoas que já não tem a sua mobilidade e reflexos como outrora. Muitas 

guias não se encontram rebaixadas, os revestimentos nem sempre são adequados, muitos 

são derrapantes com superfície lisa e vitrificada, apresentando risco de quedas; as edificações 

avançam nos passeios e diversos obstáculos fixos e temporários estão no meio do percurso. 

Podemos ver nas imagens abaixo algumas destas situações no Centro da cidade de 

Fortaleza.   

 

 

 

    

Fonte: acervo das autoras (2018) 

 

Estes fatores observados em praças e travessias do centro de Fortaleza, 

demonstram que ainda se tem muito a trabalhar no sentido de fazer valer os direitos das 

pessoas idosas, pois estes são pequenos exemplos de um grande checklist de elementos que 

precisam ser adequados a fim de facilitar a caminhabilidade na cidade. 

Estes fatores de impedância vão contra os preceitos de uma mobilidade urbana 

sustentável, os quais indicam que uma boa caminhabilidade apresenta percursos fluidos e 

regulares, além de bem sinalizados, iluminados e com bom conforto térmico, ressaltando-se 

ainda a priorização de menor uso de veículos não motorizados (BOARETO, 2003). 

Já no artigo 39 do Estatuto do Idoso se encontra que os transportes coletivos públicos 

urbanos e semi-urbanos são dispostos gratuitamente para os idosos maiores de 65 anos, 

desde que apresente documento de identificação. Este é um dos artigos que mais se destaca 

no cotidiano da pessoa idosa, porém é um dos que mais sofrem queixas dos seus usuários. 

O não respeito dos mais jovens que não priorizam o embarque dos idosos (Art. 42 do Estatuto 

do Idoso) e a utilização indevida dos assentos destinados àqueles são alvos de várias críticas. 

Foto 01 – Calçada com 
obstáculos e piso não apropriado 

Foto 02 – Praça Dom Pedro II  
com vários desníveis 

Foto 03 – Guia não 
rebaixada 



 
 
 
 
 
 
Porém, a não acessibilidade entre os ônibus e as plataformas ou calçadas de embarque é um 

problema recorrente entre as queixas dos idosos. Em Fortaleza, por exemplo, se o veículo 

está em nível com a plataforma, existe entre eles um vazio que se torna uma grande armadilha 

de queda para o idoso. E se o transporte não se encontrar em nível, os degraus de acesso 

aos ônibus são muito altos.  

No Brasil, a questão da acessibilidade e os transportes públicos foi entendida como 

um caso de adaptação e instalação de plataformas elevatórias para pessoas em cadeira de 

rodas (BOARETO, 2003); porém, nem todos são usuários de cadeira de rodas mas, mesmo 

assim, precisam de muito cuidado para subir e descer dos veículos. Ou seja, o público idoso 

fica inserido neste hiato no qual ainda não houve uma solução geral no país.  

 

Foto 04 – Parada de ônibus da Praça da Estação em desnível 

 

Fonte: acervo das autoras (2018) 

 

 Como mencionou Dorneles (2006), a diversidade física entre as pessoas é grande e 

quando elas envelhecem esta diversidade só aumenta; pois, ninguém sabe como o seu corpo 

se comportará ao envelhecer. Assim, o desenho universal tem uma preocupação com estas 

várias características físicas que uma só pessoa pode apresentar. Ademais, deve existir um 

diálogo entre as diversas necessidades sem deixar de lado as pessoas que, por hora, não 

apresentam nenhuma deficiência, mas, apresentam alguma limitação física ou mobilidade 

reduzida. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 



 
 
 
 
 
 

Este artigo objetivou apresentar e discutir como as políticas públicas em prol dos 

idosos e referentes às cidades estão atuando no Brasil, principalmente na cidade de 

Fortaleza.  

Tendo em vista a preocupação da Organização Mundial da Saúde (OMS) com a 

questão dos idosos e a qualidade do meio em que eles vivem, e de posse dos guias lançados 

pela referida Organização - Envelhecimento Ativo e A cidade amiga do idoso, foi possível 

traçar uma relação com Estatuto do Idoso brasileiro. 

Por meio da análise destes três documentos, pode-se ver como eles estão em 

consonância no que diz respeito a uma cidade apropriada (amiga) para uma pessoa idosa; 

mas, também, pode-se notar que ainda está distante o que se tem prescrito da realidade posta 

em prática.  

Fornecer continuamente à comunidade e, principalmente, aos governantes dados 

sobre as pessoas idosas e suas necessidades, faz com que novas políticas sejam pensadas 

e as existentes sejam implementadas. Sabe-se que planejar uma cidade plenamente 

acessível para todos é algo ainda merecedor de muitos anos de estudos; mas que, as 

propostas que já foram compreendidas e aceitas, já poderiam ser aplicadas nas cidades. 
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