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A Revisão Temática 2020 é um material do Pensamento Vincular elaborado com o
objetivo de ajudar você a revisar temas importantes da atualidade que podem ser
cobrados em provas de redação ou até mesmo em questões objetivas. São 23
temas resumidos de modo esquematizado para facilitar a compreensão e poupar
tempo. Além disso, o material também conta com uma seção nomeada de “Chaves
Mágicas” que traz de forma resumida o pensamento de alguns pensadores
importantes. Estes podem ser citados em diversos temas de redação, o que
ajudará o estudante a se destacar na defesa de um ponto de vista. 



 

 

  

A VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS: RESPINGOS DA 

SOCIEDADE DE PRODUÇÃO QUE CULTUA A JUVENTUDE 

E TEM MEDO DE ENVELHECER? 

A forma como o ser humano encara o envelhecimento tem mudado de acordo com 
o tempo histórico e os fatores culturais de cada povo. Envelhecer é um processo 
natural do organismo humano. Atualmente, no entanto, principalmente no ocidente, 
populações lutam contra esse processo e usam diversas tecnologias em busca de uma 
juventude permanente. Isso acontece, em grande medida, devido à forma como as 
pessoas encaram o processo de envelhecimento. É notório que, conforme a filósofa 
Simone de Beauvoir expressa em sua obra “A Velhice” (1970), o indivíduo tem 
dificuldade de se reconhecer na velhice, pois o futuro ou, até mesmo, o presente – a 
depender do espectador – se mostra assustador, tendo em vista a figura do velho, 
enquanto um ser incômodo, um objeto inútil. 

Tal visão fomenta a violência contra idosos, problema social que tende a crescer 

no Brasil e em diversos países do mundo que passam por um processo de 

envelhecimento nas suas populações. Negligência, abandono, agressões verbais, 

agressões físicas, discriminação, exclusão do mercado de trabalho, abuso 

financeiro e violência medicamentosa são alguns tipos de violência contra idosos. 

A negligência é muito frequente e acontece quando os responsáveis pelo idoso 

deixam de oferecer cuidados básicos, como higiene, saúde, medicamentos, 

proteção contra frio ou calor.  

O abandono vem em segundo lugar. O 

Estatuto do Idoso deixa claro que é crime 

abandonar o idoso ou não prover suas 

necessidades básicas. Apesar disso, 

estudos apontam que a maior parte da 

violência contra os idosos ocorre dentro 

dos próprios lares. Pesquisas diversas 

revelam que dois terços dos agressores são 

filhos e cônjuges. É necessário pontuar 

também que o processo de 

envelhecimento vem acompanhado de um 

outro medo: a solidão. Esta acontece 

quando os vínculos de relacionamento são 

rompidos com familiares ou amigos. Sendo 

assim, a presença de familiares é 

importante para evitar esse sentimento. 

A fase idosa exige atenção, cuidado, saúde, 

carinho e sobretudo respeito com os mais 

velhos, uma vez que se trata de um público 

que contribuiu econômica e historicamente 

para a sociedade e carrega uma bagagem 

enorme de conhecimentos e habilidades. 

Ademais, é importante que o indivíduo 

entenda a velhice como parte da vida e se 

prepare desde a juventude para alcançá-la 

de forma a construir um processo de 

envelhecimento saudável. Afinal, não 

adianta apenas viver mais. É necessário 

agregar qualidade aos anos da vida. 
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No que se refere à violência geriátrica, dados de 2020 mostram que durante o isolamento social, 

devido à pandemia da Covid-19, o número de denúncias quase quintuplicou, saindo de 3 mil 

denúncias em março para 17 mil em abril. Os dados são do Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos (MMDH). 

No início do século XX, o pensamento dominante no Brasil estava vinculado a uma segregação da 

pessoa idosa, sendo o envelhecimento visto como algo negativo, como se o indivíduo já não fosse 

mais útil para a vida em sociedade. Nesse período, as práticas de internações em asilos eram 

bastante comuns. 

“Velhofobia”: Termo utilizado pela antropóloga e escritora Miriam Goldenberg para descrever 

“não só os preconceitos, estigmas e tabus associados ao envelhecimento, mas também o pânico 

de envelhecer que, no Brasil, é muito mais forte do que na Europa.” A escritora diz que outros 

especialistas podem usar termos diferentes como ageísmo, idadismo ou gerontofobia. 

Platão afirmava que a velhice faz surgir nos seres humanos um imenso sentimento de paz e de 

libertação. Na obra "Leis", que escreveu quando tinha 80 anos, apontou as obrigações dos filhos 

para com os pais idosos, salientando que nada é mais digno que um pai e um avô, que uma mãe 

e uma avó, todos idosos. 

ANOTAÇÕES 



Para Locke, o homem vivia no estado de natureza, esta maneira de viver é a que
diz que o homem primitivo não possuía organização social e nem política, vivia
em função da sua própria necessidade. Então, para este homem, em
determinado momento surgiu a obrigação de se unir com um Estado – um poder
maior – para firmarem um acordo chamado contrato social. Para o autor, se os
Estados formados não garantissem o respeito aos princípios básicos do direito à
vida, à liberdade e à propriedade, então o povo que fez o contrato social tinha o
direito de revoltar-se contra esses Estados.

Nascido na Inglaterra, em 1632,
John Locke foi um filósofo do
liberalismo clássico, conhecido
como o “pai do liberalismo”. Locke
é considerado o fundador do
empirismo, ou seja, para ele todo
conhecimento humano vem da
experiência. Defendia também a
liberdade e a tolerância religiosa.
A teoria do conhecimento de
Locke dirá que, quando nascemos,
somos como tábulas rasas e que a
partir do desenvolvimento das
experiências no mundo é que
começamos a conhecer.

Para ele, afirmar a liberdade era
criticar o absolutismo do século
XVII que impedia que as pessoas
vivessem de maneira plena e
harmônica. Dessa forma, ele afirma
a liberdade colocando-a como o
respeito aos direitos naturais dos
indivíduos à vida, à liberdade e à
propriedade, se tornando o
pioneiro na noção de direitos
humanos e influenciando as cartas
modernas de direitos que
possuímos

JOHN LOCKE
Filósofo
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PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIREITO À SAÚDE 
SANEAMENTO BÁSICO 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO
POSSE DE ARMAS 
EDUCAÇÃO 
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E
ADOLESECENTES
FOME 
ACESSO À AGUA POTÁVEL 
NEGLIGÊNCIA DO ESTADO EM RELAÇÃO AO
MEIO AMBIENTE 

Perceba que essa chave temática pode servir para abrir a porta de diversos
temas, principalmente aqueles que abrangem alguma obrigação do Estado
enquanto instituição de poder.  Comece pensando o seguinte: O Estado
realmente consegue cumprir o papel que lhe cabe no tocante à promoção de
alguns direitos? A relação entre governado e governante é uma relação
contratual. A principal finalidade do Contrato Social, segundo o raciocínio desse
pensador, é garantir a segurança e o Estado de Direito. Se o soberano falha em
seu dever, esse contrato é rompido, e isso leva os indivíduos a agirem como se
estivessem de volta ao estado de natureza. Pensando em temas como segurança
pública, direito à saúde, acesso à agua potável, educação, moradia, proteção à
infância, entre tantos outros, seria possível constatar que, de certo modo,  o
Estado falhou enquanto instituição de controle? O raciocínio de Locke, nesse
sentido, pode ser mencionado na redação para levantar essas questões. Além
disso, perceba que ela prega muito a ideia do respeito aos princípios básicos do
direito à vida, à liberdade e à propriedade. A liberdade é vista por Locke como
algo fundamental. A ausência de liberdade interfere no próprio direito à vida.
Esse pensamento é compartilhado por alguns estudiosos para sustentar a ideia de
que o ser humano é livre para fazer algumas escolhas. Caberia em temas como
posse de armas e direito ao abordo seguro.

PORTAS TEMÁTICAS
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