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É preciso apressar o passo. O velho vive de lembranças 
e em função das lembranças, mas sua memória torna-se 
cada vez mais fraca. O tempo da memória segue um 
caminho inverso ao do tempo real: quanto mais vivas 
as lembranças que vêm à tona de nossas recordações, 
mais remoto é o tempo em que os fatos ocorreram. 
Cumpre-nos saber, porém, que o resíduo, ou o que 
logramos desencavar desse poço sem fundo, é apenas 
uma ínfima parcela da história de nossa vida. Nada de 
parar. Devemos continuar a escavar! Cada vulto, gesto, 
palavra ou canção, que parecia perdido para sempre, 
uma vez reencontrado, nos ajuda a sobreviver.

Norberto Bobbio
O Tempo da Memória; De Senectute.1 

1 BOBBIO, Norberto. O tempo da memória; de senectute e outros escritos autobiográficos. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997, p. 55.
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Aos meus pais, Abelardo Barbosa Lima (in memoriam) 
e Vandete Macena de Lima. Com força moral, deram-me 
raízes; com infinita generosidade, deram-me asas.

Taisa Maria Macena de Lima

Ao José Alceu, ao lado de quem desejo estar até que as 
luzes se apaguem; até o último trecho da estrada...

Maria de Fátima Freire de Sá
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PrEfácio

Foi uma honra ter sido convidada a fazer o prefácio desta obra tão 
linda! As autoras defensoras da dignidade de todo ser humano, com sen-
sibilidade e de forma acessível, sem perder o linguajar técnico, conseguem 
tratar de assuntos tão inquietantes que muitas vezes nos recusamos a pensar, 
mas que são inevitáveis para todo ser humano, a velhice e a nossa finitude.

As pessoas que ultrapassam a faixa etária dos 60 anos tem a real clareza 
que estão iniciando a descida de uma escada e que não terá volta. E como em 
todas as etapas de nossa vida as consequências são inevitáveis, a questão, a 
priori, é como vivenciar este interstício de tempo entre o fim da escada e a fi-
nitude – de preferência com boa qualidade de vida. É nítida a impressão que 
quanto mais idoso, mais rápido o tempo passa. Então, na visão de muitos 
idosos, tudo é uma mera questão da passagem do tempo. O tempo resolve a 
questão. Simples assim, mas não é sem dor e sofrimento que passam por este 
período em uma sociedade consumista onde o velho não tem serventia. E os 
textos apontam caminhos para se viver da melhor forma possível.

As autoras tiveram o mérito de não romancear e infantilizar a ques-
tão do idoso, e trazem não apenas o direito do idoso escrito na lei, mas a 
realidade social e psicológica vivenciadas por eles.   A redação por tópicos, 
iniciando com resumos e sub títulos, detalhando as questões de forma 
direta, humana e com base na legislação vigente facilitam a leitura e locali-
zação do assunto que queremos ler primeiro. É comum observar no livro 
citações e orientações com base na Constituição Federal, Código Civil de 
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2002, Estatuto do Idoso, decretos e outras possibilidades de proteger os 
cidadãos que ultrapassaram os 21.900 dias de vida. 

O livro abarca a amplitude da vida do idoso, abrangendo desde as 
necessidades básicas materiais, acesso à saúde física e mental, passando 
pelo abandono, maus-tratos, superendividamento, o direito ao trabalho 
até as sérias questões afetivas e, em diversos momentos, nos brinda com 
ótimos exemplos de vida harmoniosa e equilibrada ao lado de familiares e 
amigos. Alerta, inclusive, para as novas formas no nosso tempo (2014) de 
construções familiares onde, muitas vezes, a presença do idoso é incômo-
da, atrapalha e não tem espaço.

É interessante notar o bom uso de exemplos de casos emblemáticos en-
volvendo idosos com seleção de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais e outros Estados da Federação, estudos de caso, entre ou-
tros. Desta maneira, as autoras facilitam o entendimento do leitor como na 
citação do tópico “PRINCÍPIO DA AUTONOMIA FAMILIAR E PRIN-
CÍPIO DA INTERVENÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO APLICADOS 
AO IDOSO” onde, ao final do texto, interpretam que “o legislador partiu 
da discutível premissa de que a pessoa idosa não é capaz de inspirar amor”, 
referindo-se a possível vulnerabilidade do idoso por ocasião da imposição 
do regime de separação de bens em caso de possível nova união.

O livro é de uma leitura acessível, leve e agradável, de fácil entendi-
mento, com excelentes e variadas referências bibliográficas e fontes jurí-
dicas para consulta, esclarecimentos e informações capazes de auxiliar e 
direcionar ações em benefício à pessoa idosa.

Livro indicado para profissionais que se dedicam a auxiliar os ido-
sos e também para os familiares e os próprios idosos.  Para todos que 
acreditam que o idoso é um ser humano que deve continuar a viver com 
dignidade; gozar de saúde, do convívio com os entes queridos, integridade 
física, liberdade e ser respeitado na sua personalidade.

Toda a família deveria ter um exemplar em casa. As melhores biblio-
tecas também.
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