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INTRODUÇÃO 

 

Marco Túlio Cícero (106-43 a.C) romano, foi filósofo, orador, político. Dedicava-se 

significativamente aos estudos relacionados ao envelhecimento humano. Dentre suas várias obras, o 

“Diálogo sobre a Velhice” ou “De Senectute” é um tratado que busca resumir a visão que seus 

contemporâneos tinham sobre a “velhice”. O objetivo da pesquisa é descrever o processo do 

envelhecimento humano em Cícero. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa é bibliográfica, qualitativa e analítica e é resultado de um subprojeto ligado ao projeto 

Temas de bioética: ética ambiental, o processo da morte e do morrer, felicidade e envelhecimento 

humano, da linha de pesquisa: Aspectos educacionais e psicossociais do envelhecimento humano, do 

Mestrado em Envelhecimento Humano da UPF. Cícero apresenta o processo do envelhecimento 

humano em quatro tópicos: 1) Afasta a pessoa dos negócios; 2) Torna o corpo mais sujeito à doenças; 

3) Priva o indivíduo de quase todos os prazeres; e, por último, 4) Porque não está muito distante da 

morte.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O filósofo busca mostrar que as quatro concepções acerca do envelhecer são equivocadas. A pessoa 

idosa é capaz de ser ativa, exercer cargos de grande relevância ou de realizar negócios, porque possui 

sabedoria e prudência. É importante cuidar do corpo desde o início da vida, para que o indivíduo não 

fique doente e possa encontrar prazer em pequenas coisas. A morte não é um problema, tendo em vista 

a teoria da imortalidade da Alma que, sugere que após a morte, o espírito se encontra com os entes já 

falecidos. 
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