
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERROTÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 
 

Movimentos Sociais e Participação social 
 
 

Cidadania, participação social e o direito ao envelhecimento 
ativo: reflexões teóricas 

 
 

Maria Florência dos Santos 1 
Thamiris Inoué Rios2 

Nanci Soares3 
 

Resumo: Este artigo tem como objetivo geral buscar compreender como o exercício da 
cidadania pode contribuir para o acesso ao envelhecimento ativo. Para tal foi analisado os 
espaços de participação das pessoas idosas, e de como tal participação contribui para 
formulação de novas políticas sociais e a implementação das já existentes. O método 
utilizado é o dialético, numa perspectiva critica. É uma pesquisa bibliográfica e documental. 
O resultado esperado é que estas reflexões possam oferecer subsídios para o debate da 
participação como uma contribuição para formulação, e principalmente, para execução das 
políticas sociais destinadas a este segmento.  
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Abstract: This article aims to understand how the exercise of citizenship can contribute to 
the access to active aging. To this end, the participation of older people was analyzed, and 
how this participation contributes to the formulation of new social policies and the 
implementation of existing ones. The method used is the dialectic in a critical perspective. It 
is a bibliographical and documentary research. The expected result is that these reflections 
may provide support for the participation debate as a contribution to formulating, and 
especially, for the implementation of social policies aimed at this segment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A Organização Mundial de Saúde lançou o documento Envelhecimento Ativo como 

uma Política de Saúde, incluindo três eixos: saúde, segurança e participação, assim este 
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trabalho busca compreender como a população idosa poderá através do exercício da 

cidadania, ter acesso a uma velhice ativa? 

O processo de envelhecimento e velhice sofre alterações, e essa nova geração de 

pessoas idosas pode ter acesso a direitos que suas gerações passadas não tiveram, uma 

vez que, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 não existiam leis 

específicas para essa população, como por exemplo, o Estatudo do Idoso (Lei nº 10.741 de 

2003). Entretanto, é importante salientar que apesar das pessoas idosas terem conquistado 

direitos sociais, através da organização, luta e resistência, o que vem ocorrendo na 

contemporaneidade são os ataques aos direitos conquistados ao longo da história, diante do 

cenário político e a crise do capital, limitando o acesso aos referidos direitos. 

Assim, foram traçados alguns objetivos tendo como geral compreender como o 

exercício da cidadania pode contribuir para o acesso ao envelhecimento ativo; e específicos 

identificar os espaços ocupados pelas pessoas idosas para o exercício de participação e 

cidadania; mostrar como a participação desse segmento contribui na formulação de novas 

políticas sociais e a implementação das já existentes. A Pesquisa foi desenvolvida através 

da revisão bibliográfica em leis, artigos, livros que versam sobre a temática. O artigo teve 

como concepção teórica metodológica uma perspectiva crítica, pois,  

A totalidade concreta como concepção dialética-materialista do 
conhecimento do real [...] significa, portanto, um processo indivisível, 
cujos momentos são: a destruição da pseudoconcreticidade, isto é, 
da fetichista e aparente objetividade do fenômeno, e o conhecimento 
da sua autentica objetividade, em segundo lugar, conhecimento do 
caráter histórico do fenômeno, no qual se manifesta de modo 
característico a dialética do individual e do humano em geral; enfim o 
conhecimento do conteúdo objetivo e do significado do fenômeno, da 
sua função objetiva e do lugar histórico que ele ocupa no seio do 
corpo social (KOSIK, 1973, p. 51-52). 

  

É necessário desvendar a realidade para compreender como a pessoa idosa pode 

participar ativamente da vida social na sociedade contemporânea, uma vez que, conquistar 

uma legislação que garanta direitos não significa que eles sejam efetivados. Assim, é 

necessário investigar as possibilidades que a pessoa idosa tem de participar e concretizar 

seus direitos sociais. No artigo ora apresentado, foi discutido sobre como exercício da 

cidadania e da participação social das pessoas idosas, podem contribuir para a efetivação 

do direito ao envelhecimento ativo.  

 

2. A CIDADANIA E O DE ENVELHECIMENTO ATIVO 
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Sobre cidadania Benevides (2009) se refere à ordem jurídico-política de um país, e 

cita a constituição, como exemplo, que traz garantias dos cidadãos, com seus direitos e 

deveres, vão variar de acordo com a idade, estado civil, condição de saúde mental, entre 

outros, a autora afirma ainda que por estar atrelada a uma ordem jurídico-política, a 

cidadania não é universal, uma vez que cada país tem sua constituição e leis próprias. Cada 

governo pode modificar ou criar novas suas leis, ou seja, a cidadania está ligada a política. 

Mas os cidadãos de determinado país e/ou Estado podem reivindicar e pressionar o governo 

para que ele crie leis e garanta direitos para suprir as necessidades da população, assim 

como garanta a materialização daqueles já existentes. 

Para Benevides (2009) em alguns casos os direitos de cidadania podem ser 

assemelhar-se com os direitos humanos, mas estes são mais amplos, pois, 

 

[...] os Direitos Humanos são universais no sentido de que aquilo que 
é considerado um direito humano no Brasil, também deverá sê-lo 
com o mesmo nível de exigência, de respeitabilidade e de garantia 
em qualquer país do mundo, porque eles não se referem a um 
membro de uma sociedade política; a um membro de um Estado; 
eles se referem à pessoa humana na sua universalidade 
(BENEVIDES, 2009, p. 5). 
 

 
Há diferenças entre direitos humanos e de cidadania, mas esta não pode violar o 

primeiro, ou seja, a constituição de um país não pode violar os direitos humanos. Ainda 

segundo Benevides (2009) os direitos humanos são naturais, universais, históricos e 

interdependentes, e do ponto de vista histórico são divididos em três gerações, sendo a 

primeira de liberdades individuais, direitos civis, do século XVIII, a segunda geração se 

refere aos direitos sociais do século XIX e meados do século XX, que refere aos direitos 

relacionados ao trabalho, a educação, a saúde, entre outros, e da terceira geração que são 

direitos coletivos, ligados meio ambiente, a defesa ecológica, à paz, etc., para autora estas 

gerações englobam os ideias da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e 

fraternidade.  

Têm-se ainda outros conceitos sobre cidadania, entendendo-a como uma conquista 

da população, pois se existem direitos previstos em leis, eles não são resultados de 

concessões do Estado, mas uma forma de resposta deste as manifestações da classe 

trabalhadora e subalterna, assim, 

 

Cidadania é a capacidade conquistada por alguns individuos, ou (no 
caso de uma demcracia efetiva) por todos os indivíduos, de se 
apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as 
potencialidades de realização humana abertas pela vida social em 
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cada contexto historicamente determinado. (COUTINHO, 1997, p. 
146 apud BULLA, SOARES, KIST, 2007, p. 173). 

 

Embora a classe dominante  queira afirmar e transmitir a ideologia de que os dirietos 

sociais são benefícios, concedidos por ela, para a classe trabalhadora, deve-se ir além da 

aparência colocada pelo cotidiano e compreender a essência da realidade, pois direitos 

sociais foram conquistados por meio de lutas.  Sendo a Constiutição Federal em 1988, uma 

cosnquista que traz dirietos e deveres dos cidadãos.  Desta forma pretende-se compreender 

como a política de envelhecimento ativo contribui para o exercício da cidadania da pessoa 

idosa, ou seja, de que forma tal política garante os direitos expressos na legislação 

destinada para esse público.  

Uma política que pode ser citada como exemplo, seria a saúde, através do Sistema 

único de Sáude – SUS, que foi conqusitado por meio de muitas lutas sociais do Movimento 

pela Reforma Sanitária. No tocante ao segmento idoso, o Estatudo do Idoso estabelece 

algumas garantias específicas para atender as demandas dessa faixa etária (BRASIL, 

2003).  Embora tenha-se uma série de legislações que visam garantir direitos a população 

idosa é necessáiro atentar se sua materialização está ocorrendo.  

Envelhecer de forma ativa pressupõe a efetivação de políticas que tenham caráter 

preventivo, que podem envolver ações de tratamento de enfermidades, a exemplo das 

doenças não-transmissíveis e lesões, podendo ser uma prevenção primária, para evitar o 

surgimento de doenças; secundária, para detectar precocemente as doenças crônicas, e 

ainda terciária, que seria o tratamenteo clínico, sempre com a finalidade de evitar 

incapacidades (OMS, 2005). Tais ações podem ser desenvolvidas por meios de programas 

de prevenção de quedas, distribuição de aparelhos auditivos, redução de barreiras fisicas, 

garantia de uma alimentação saudável, dentre outras, sendo que algumas devem ser 

realizadas durante todo o clico de vida do ser humano e outras que são mais específicas e 

deve ser trabalhadas na fase da velhice (OMS, 2005).   

Sobre o envelhecimento ativo foi  

 
No final da década de 90, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
passou a utilizar o conceito de ‘envelhecimento ativo’ buscando 
incluir, além dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o 
envelhecimento. Pode ser compreendido como o processo de 
otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança. 
[...]  
 
Sua implementação envolve uma mudança de paradigma que deixa 
de ter o enfoque baseado em necessidades e que, normalmente, 
coloca as pessoas idosas como alvos passivos, e passa a ter uma 
abordagem que reconhece o direito dos idosos à igualdade de 
oportunidades e de tratamento em todos os aspectos da vida à 
medida que envelhecem. Essa abordagem apoia a responsabilidade 
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dos mais velhos no exercício de sua participação nos processos 
políticos e em outros aspectos da vida em comunidade (BRASIL, 
2007, p. 11). 

 

A pessoa idosa deve ser tratada de forma que tenha igualdade de oportunidades e 

deve receber apoio para exercer sua participação nos processos políticos, da comunidade e 

da própria família, mostrando suas necessidades, demandas, emitindo sua opinião e sendo 

respeitada como um cidadão que detêm direitos e deveres. No entanto, não deve ser 

responsabilizada por não ter oportunidades de exercer sua cidadania, uma vez que a própria 

sociedade capitalista pode tirar a oportunidade de participação social da pessoa idosa, 

através de práticas preconceituosas, discriminatórias e estigmatizantes. 

 Além disso, o Estado pode negligenciar os direitos sociais dessa população, o que também 

pode ocasionar a falta de oportunidades, de garantias e materialização de uma velhice ativa 

e participativa. Isso pode ocorrer com a classe trabalhadora e subalterna, pois a classe 

capitalista que detém os meios de comprar os serviços que necessitar e que teve uma vida 

sem privações e sem explorações, poderá ter uma velhice ativa e participativa.   

No documento intitulado: Envelhecimento Ativo: uma política de saúde da OMS 

considera que para o envelhecimento ser considerado uma experiência positiva ele deve ser 

acompanhado da tríade: saúde, participação e segurança, assim  

 [...] participação contínua nas questões sociais, econômicas, 
culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar 
fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. As pessoas 
mais velhas que se aposentam e aquelas que apresentam alguma 
doença ou vivem com alguma necessidade especial podem continuar 
a contribuir ativamente para seus familiares, companheiros, 
comunidades e países. O objetivo do envelhecimento ativo é 
aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida 
para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são 
frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados. (OMS, 
2005, p.14 - BRASIL) 

  

A Organização Mundial da Saúde no final dos anos 1990 adotou o termo 

“envelhecimento ativo”. O mesmo procura transmitir uma mensagem mais abrangente do 

que “envelhecimento saudável”, bem como, reconhecer, além dos cuidados com a saúde, 

outros fatores que afetam o modo como os indivíduos e as populações envelhecem 

(Kalache e Kickbusch, 1997). 

Assim, a abordagem do envelhecimento ativo, estabelecidos pela Organização das 

Nações Unidas, baseia-se em reconhecer os direitos humanos das pessoas idosas e nos 

princípios de independência, participação, dignidade, assistência e auto-realização. (OMS, 

2005 - BRASIL).  Para Assis (2005) o envelhecimento ativo é, 
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Uma aspiração básica que potencializa o viver e depende, em 
grande parte, de condições sociais e políticas públicas que garantam 
direitos básicos de cidadania e possibilitem práticas tendencialmente 
saudáveis, como alimentação equilibrada, atividade física, uso 
prazeroso do corpo, inserção social e ocupacional dotadas de 
significado, lazer gratificante, além do acesso a serviços assistenciais 
e preventivos. Trata-se de metas complexas, em torno das quais são 
necessários movimentos individuais e coletivos que anunciem e 
apontem a construção de uma nova ordem societária. (p. 12) 

 
 

Na análise da autora observamos que para envelhecer ativo dependem de 

movimentos individuais e coletivos. Salienta que são necessárias condições sociais e 

políticas públicas que garantam os direitos básicos de cidadania, ou seja, não é 

responsabilidade individual, o Estado deve efetivar as políticas públicas, proporcionando 

condições dignas de trabalho e acesso aos direitos sociais conquistados pela classe 

trabalhadora. Entretanto, na atual conjuntura brasileira vemos a desresponsabilização do 

Estado. Este fato faz parte da cultura privacionista, afirma Teixeira (2009, p.70), mostrando 

dois lados: 1) passam as responsabilidades sociais como as mazelas sociais para a 

sociedade civil; 2) reforça a responsabilidade individual, de cada um pelo seu bem estar, 

transmutando problemas sociais em problema individual. O Estado, apesar de instituir os 

mecanismos de gestão democrática, limita seu poder de ação, dividindo suas 

responsabilidades com a sociedade civil. 

O documento da OMS afirma que o eixo de saúde poderá ser alcançado da seguinte 

forma, 

 
Quando os fatores de risco (comportamentais e ambientais) de 
doenças crônicas e de declínio funcional são mantidos baixos, e os 
fatores de proteção, elevados, as pessoas desfrutam maior 
quantidade e maior qualidade de vida, permanecem sadias e 
capazes de cuidar de sua própria vida à medida que envelhecem, e 
poucos idosos precisam constantemente de tratamentos médicos e 
serviços assistenciais onerosos. Aqueles que realmente precisam de 
assistência devem ter acesso a toda uma gama de serviços sociais e 
de saúde que atendam às necessidades e aos direitos de homens e 
mulheres em processo de envelhecimento. (OMS, 2005, p. 45). 

 
 
Essa política visa que todas as pessoas idosas tenham acesso ao direito a saúde, 

como a prevenção, a promoção, a manutenção e a recuperação de acordo com as 

necessidades de cada um, mas com foco na prevenção de doenças e de dependência, mas 

que seja garantida a assistência necessária para aquelas pessoas que já possuem alguma 

dependência.   

Sobre o eixo de participação, é assegurado que,  
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Quando o mercado de trabalho, o emprego, a educação, as políticas 
sociais e de saúde e os programas apoiam a participação integral em 
atividades socioeconômicas, culturais e espirituais, conforme seus 
direitos humanos fundamentais, capacidades, necessidades e 
preferências, os indivíduos continuam a contribuir para a sociedade 
com atividades remuneradas e não remuneradas enquanto 
envelhecem. (OMS, 2005, p. 46, 2005). 

 

Este eixo garante que a pessoa idosa tenha o acesso e possa participar na 

sociedade, seja através do trabalho, de atividades culturais entre outras, conforme seus 

interesses e capacidades. Ressaltando que não é apenas através do trabalho que se exerce 

a participação, pois aquelas pessoas idosas que estão fora do mercado de trabalho, que são 

aposentados e/ou pensionistas ou recebem o Benefício de Prestação Continua-BPC, 

também podem participar através de outras atividades, sejam culturais, políticas, ou outras, 

assim como podem continuar participando das decisões no ambiente doméstico com seus 

familiares. 

No que se refere ao último eixo, que é segurança,  

 

Quando as políticas e os programas abordam as necessidades e os 
direitos dos idosos à segurança social, física e financeira, ficam 
asseguradas a proteção, dignidade e assistência aos mais velhos 
que não podem mais se sustentar e proteger. As famílias e as 
comunidades são auxiliadas nos cuidados aos seus membros mais 
velhos. (OMS, 2005, p. 46). 
 

A pessoa idosa tem o direito de ser protegida tanto no aspecto social, físico e 

financeiro, para que possa desenvolver sua autonomia e desfrutar de uma velhice ativa, pois 

serem protegidas significa contarem com uma rede de apoio garantida através do Estado 

por via de suas políticas sociais, para que a população consiga desenvolver-se. Além de 

apoiar as pessoas idosas, o Estado precisa apoiar as famílias, pois elas são a principal rede 

de apoio de seus membros, e sendo apoiada nas suas necessidades e potencialidades, 

conseguirá desenvolver prestar assistência a seus/suas idosos (as). 

Sobre a segurança financeira fica assegurada o direito a aposentadoria e para 

aqueles que não possuem direitos trabalhistas e que não possuem meios para se sustarem 

nem serem sustentados por suas famílias, tem direito a um beneficio assistencial, o BPC, 

garantido pelo Estado.  

Faz-se importante destacar que o envelhecimento ativo não é apenas uma política 

para a fase da velhice, mas como o próprio nome afirma, durante todo o processo de 

envelhecimento, ou seja, em todas as fases da vida humana, pois quando o sujeito chega à 

velhice senti os reflexos do modo de vida que teve, e este vai depender das oportunidades e 

do nível de efetivação dos seus direitos.  
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A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nª 2.525 de 19 de Outubro 

de 2006) traz a promoção do envelhecimento ativo e saudável, como uma de suas 

diretrizes, e assegura que “A promoção do envelhecimento ativo, isto é, envelhecer 

mantendo a capacidade funcional e a autonomia, é reconhecidamente a meta de toda ação 

de saúde. Ela permeia todas as ações desde o pré-natal até a fase da velhice” (BRASIL, 

2006). 

Desta forma, inferimos que existe a possibilidade de um envelhecimento ativo, mas 

para isso necessário à garantia de políticas públicas, o que é dificultado, pois vive-se a 

precarização dos serviços públicos devido ao neoliberalismo. Como resultado surge a 

judicialização das políticas sociais, que acontecem quando o Estado não garante um direito 

e a população recorrer à justiça assim, “[...] judicialização significa que algumas questões de 

larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário 

[...].” (BARROSO, 2009, p. 3). Realidade que vem acontecendo no Brasil, e segundo Reis 

(2010, p. 83) é devido ao “[...] reconhecimento da importância do exercício de cidadania 

participativa apresenta-se subjacente ao reconhecimento da provocação do Judiciário como 

algo inerente à falta de cumprimento das obrigações formais das instituições para com a 

população.” Como opção a negação ou a negligência na garantia de direitos por parte das 

instituições que deveriam efetiva-las, surge a judicialização das políticas e direitos sociais. 

Assim é urgente a reflexão: envelhecimento ativo para quem?  

O exercício de cidadania fica comprometido para classe trabalhora e subalterna, pois 

se o Estado passa a garantir de forma miníma os dirietos sociais, a judicializaçção surge 

como uma alternativa, desta forma pode-se conlcuir que para a efetivação de um processo 

de envelhecimento ativo necessita-se ainda de muitas lutas, que podem acontecer através 

da participação social de toda sociedade, inclusive das pessoas idosas.  

1.2 Espaços de participação social da pessoa idosa 

 
 

 A fase da velhice faz parte de ciclo natura da vida que traz alterações na maioria 

indesejadas, sejam as “rugas”, “os cabelos brancos”, “aposentadoria”, “ociosidade”, 

“doenças”, entre outras mudanças físicas, sociais e psicológicas. Ao envelhecer a pessoa 

passa a ser percebida pela sociedade como improdutiva. Diante deste cenário, surge o 

seguinte questionamento, como ela pode continuar participando ativamente da vida social?  

A pessoa idosa conquistou direitos sociais a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Em 1994 foi promulgada a lei nº 8.842 que dispõe sobre a Política 

Nacional do Idoso-PNI e a criação do Conselho Nacional do idoso, em 2003 foi promulgado 

Estatuto do Idoso, através da Lei nº 10.741. Anteriormente a tais legislações a pessoa idosa 
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só dispunha do direito a aposentaria que surgiu em 1923 com as caixas de aposentadorias e 

pensões (CAPs) e do beneficio vitalício na década de 1970.   

A pessoa idosa, segundo Camarano e Pesinato (2004) era tratada como dependente 

e vulnerável, e isto só vai mudar a partir da década de 1980. A conquista ao direito de ter 

espaços para participar, como as Universidades Abertas a Terceira Idade – UNATI’s, os 

Centros de Convivência de Idosos-CCI’s, os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos da Pessoa Idosa-SCFV, os Conselhos da Pessoa Idosa e própria na instituição 

familiar, nas escolas, nas associações de moradores, enfim de espaços que podem 

proporcionar participação da pessoa idosa na vida social, comunitária e familiar. 

A família deve incentivar a participação, pois se esta dificultar e não considerar a 

opinião da pessoa idosa no ambiente doméstico, ela poderá ter dificuldades para participar 

de outros espaços. Ressaltando que a família também não deve ser culpabilizada, mas 

orientada sobre os direitos da pessoa idosa, sendo o Estado o principal responsável por 

garantir orientação e assistência as famílias.   

Participar ativamente da sociedade não é apenas através do trabalho, da produção 

de bens, pois “A palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, 

econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente 

ativo ou de fazer parte da força de trabalho [...]” (OMS, 2005). No que se refere ao aspecto 

econômico, a população idosa participa ativamente, pois através da aposentadoria, das 

pensões dos BPC, eles tem o poder de compra e contribuem na movimentação da 

economia, além de contribuírem na renda familiar.  

No que se refere a cultura, eles tem muito a transmitir sobre os costumes da sua 

geração, e podem participar das comemorações de datas importantes da sua cidade e 

comunidade, mas precisam de oportunidades para participarem de tais espaços.  

Participação da vida social aqui não é entendida apenas como a inserção no mercado de 

trabalho, mas vai além desse entendimento. 

Os Conselhos Municipais do Idoso são espaços que devem ser ocupados por esse 

segmento, a Lei nº 8.842, estabelece que 

 

Art. 6o Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais do idoso serão órgãos permanentes, paritários e 
deliberativos, compostos por igual número de representantes dos 
órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da 
sociedade civil ligadas à área (BRASIL, 1994). 
 

Os Conselhos devem ser a nível nacional, estadual, do distrito federal e dos 

municípios, descentralizados facilitando assim a participação de população e a formulação 

de políticas que favoreçam a realidade do território onde fica situado o conselho. Sobre o 

papel dos conselhos,  
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Art. 7o Compete aos Conselhos de que trata o art. 6o desta Lei a 
supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da 
política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias 
político-administrativas. (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003). 
 
 

Percebe-se a importância e relevância social dos conselhos, pois são eles através 

dos seus participantes que podem acompanhar, fiscalizar e avaliar a política nacional da 

pessoa idosa, ou seja, averiguar se no âmbito local ela está sendo desenvolvida, se esta 

atendendo as necessidades da população, se está havendo irregularidades, enfim, lutar pela 

sua efetivação com qualidade. 

Assim é importante ressaltar que “Os Conselhos são reconhecidos por lei, mas 

somente são eficazes quando se compreender que é preciso representação e participação 

da própria sociedade” (BERNARDES, 2007, p. 114), desta forma, se faz necessário a 

sensibilização e mobilização da sociedade acerca da importância em conhecer e ocupar 

esses espaços, pois a existência deles não garanti a efetivação do que a lei prevê conforme 

discutido e mostrado aqui pelas legislações referentes ao assunto.  

A participação da pessoa idosa pode acontecer de diversas formas, através do voto, 

da inserção em espaços que discuta e/ou permita o acesso os direitos sociais, assim, a 

partir do convívio social e de atividades disponibilizadas pela rede social faz – se necessário 

à participação deste segmento, para manter níveis de atividades físicas e mentais, sendo de 

suma importância para se chegar a um envelhecimento bem sucedido e exercer sua 

cidadania. Para Cerqueira (1991) a questão da cidadania implica na construção dos 

cidadãos enquanto uma experiência coletiva de participação social e consciência dos 

direitos e deveres, mas também enquanto construção de canais de aprendizagem que 

alcancem o patamar de cidadão.  

 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É urgente a reflexão sobre: envelhecimento ativo para quem? Já que o acesso a 

direitos sociais básicos como saúde, por exemplo, muitas vezes é necessário a pessoa 

recorrer à justiça para tê-lo garantido. Assim, considerando que classe trabalhadora e 

subalterna conquistou, através de lutas, alguns direitos sociais, mas que na realidade ainda 

não estão sendo completamente efetivados, pois no momento atual há uma regressão e um 

desmonte dos direitos e culpabiliza-se a população que não consegue atingir um 

envelhecimento ativo e independente, desconsiderando suas reais condições de vida, desta 

forma, como fica o exercício da cidadania?  
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Já que ser cidadão é ter direitos e deveres, mas como já explicitado aqui tais direitos 

só foram garantidos nas legislações, porque houve lutas, portanto, é por meio da 

participação social de toda a população, em especial, daquela que já se encontra na velhice, 

que poderá ser possível a conquista de novas políticas sociais que atendam suas reais 

demandas, assim como a implementação das já existentres.  
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