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INTRODUÇÃO 

 

 

 A abordagem do envelhecimento populacional, em primeiro lugar, remete a um 

conceito básico do que venha a ser a velhice. E essa definição vincula-se a uma 

realidade multifacetada (HUENCHUAN NAVARRO, 2004, p. 25), marcada não apenas 

pelo avanço dos anos, mas também por perspectivas fisiológicas, sociais e culturais. 

 Primordialmente, é necessário diferenciar entre os aspectos cronológicos da 

definição de velhice e a sua construção social. Segundo um critério temporal, a chamada 

terceira idade começa aos 60 anos – conforme, aliás, parâmetros estabelecidos pela 

própria ONU –, limite que variou mais nos últimos tempos do que em toda a história.  

 De fato, registra-se que no século XIII a velhice acontecia já aos 30 anos, e, 

seiscentos anos depois, isto é, no limiar do século XIX, aos 40 anos (HUENCHUAN 

NAVARRO, 2004, p. 25). Hodiernamente, porém, a idade a partir da qual se considera 

que uma pessoa é idosa está em debate, tendo, também, como perversa perspectiva, a 

diminuição de seus direitos
1
, elevando-se a idade marco para tal condição. 

 Dessa forma, a definição cronológica é tema sociocultural a ser estabelecido 

pelos variados grupos, individualmente, em que pese o presente consenso legal em 

torno dos 60 anos
2
. 

 Mesmo assim, não se pode deixar de levar em conta que o limite entre a idade 

adulta e o processo de envelhecimento está muito relacionado com a idade biológica. De 

modo geral, em muitas sociedades, sobretudo as ocidentais
3
, a idade estabelecida 

vincula-se à perda de certas capacidades instrumentais e funcionais para a pessoa 

                                                 
1
 Sobretudo naqueles referentes às garantias previdenciárias e de assistência social.  

2
 Não se ignora, porém, que, repetindo as palavras da Professora Ângela Maria Machado de Lima, “no 

contexto atual, assistimos a modos heterogêneos de conceber, de experimentar e de gerir o 

envelhecimento”. (2003, p. 1). Por outro lado, a mesma autora identifica que a especificidade da velhice 

nas sociedades modernas é tão geral que se tornam categorias vazias (2003, p. 2).  
3
 É oportuno o recorte, uma vez que, muitas sociedades orientais – como a japonesa e a chinesa, por 

exemplo – não vinculam o declínio físico necessariamente à fixação de idade.  
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manter a autonomia e independência, o que, como é notório, é muito relativo. Porém, tal 

conceito é tomado pela média, até para refletir nas normas garantidoras, ou não, de 

certos benefícios. É, por assim dizer, uma “idade social”.  

Estabelecidos os limites mínimos da definição, salienta-se que as questões 

atinentes ao envelhecimento populacional e ao entendimento desse processo, o 

fenômeno da longevidade e as relações de dependência que ora se materializam no 

contexto mundial e, muito especialmente, no âmbito latino-americano, devem ser 

observados como um processo histórico-cultural e social. 

Pode-se afirmar que tal questão é decodificada a partir do instante em que se 

buscam entender as formas de integração e de dependência do idoso. Tais formas 

decorrem das relações existentes entre sociedade e governo nos âmbitos da produção e 

trabalho, bem como defluem dos índices de desenvolvimento econômico e social, além 

dos de escolaridade, saúde e renda. Essas relações, às quais se somam os avanços 

legislativos no sistema de seguridade e a relação entre os Poderes, tomam por base 

relatório brasileiro apresentado durante a II Assembléia Mundial sobre Envelhecimento, 

realizada de 8 a 12 de abril de 2002, em Madri (BRASIL, 2002). 

Devem ser considerados, ainda, os graus de compromisso dos governos, das 

famílias, da sociedade e do próprio idoso com a questão da velhice e dos direitos 

humanos. 

 Como mencionado, a problemática do envelhecimento está marcada pelo 

binômio relevância e preocupação, principalmente na América Latina, e, mais 

proximamente, nos países do Mercosul, o qual, diga-se de passagem, parece voltar-se 

quase que exclusivamente às questões comerciais, deixando de lado aspectos que, cedo 

ou tarde, terão que ser enfrentados. 

 Há especial relevância porque são, antes de tudo, direitos humanos de um 

segmento que estão em jogo, muitas vezes tratado com desdém na realidade latino-
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americana
4
. Tal problema, lamentavelmente, só tende a crescer, sem que haja o 

equivalente acompanhamento da respectiva infra-estrutura de bem-estar. E existe 

preocupação porque, com o aumento do número de indivíduos idosos, haverá não 

apenas o desconforto de tal faixa etária, por assim dizer, desconforto, mas a eclosão de 

um verdadeiro caos social. 

 Como medida que muitas vezes confunde ingenuidade com pragmatismo, os 

legisladores já publicaram várias normas protetivas ao idoso. Todas elas de cunho tão 

amplo quanto genérico, deixando ao sabor dos anos e das pressões sociais, 

principalmente, a sua lenta regulamentação. 

 Justamente aí um estudo desta natureza se reveste de interesse, uma vez que, 

indo além da mera crítica de que a norma não tem a efetividade que dela se espera, 

procura compreender a atuação do Estado e da sociedade civil na concretização do que 

figura no texto legal. Isso tem lugar, atualmente, de forma oficial, pelos Conselhos dos 

Idosos.  

 Foram escolhidas duas cidades que já apresentam tal órgão, ou, ao menos, no 

caso da capital uruguaia, que já possuem estrutura de participação da população, mas 

que, entre si, são extremamente diferentes: São Paulo e Montevidéu. Isso permitirá não 

só avaliar o alcance da ação dos Conselhos, bem como saber se bem desempenham seu 

papel, como ferramentas válidas de defesa da sociedade. O confronto de realidades tão 

díspares permitirá certamente uma rica análise dentro da presente proposta. 

 Tal contraste, ainda mais em um tema ainda com pouco tratamento acadêmico 

na área de Humanidades como é o da chamada terceira idade, parece ser desejável, tanto 

mais por esmiuçar não só a questão da aplicabilidade da lei, mas como a sociedade e o 

Estado podem nela influir. 

                                                 
4
 Não se generaliza, levando-se em conta certas iniciativas que valorizam o idoso, como aquele inserido 

em atividades no SESC, para o qual existem recursos.  
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No Brasil, conforme dados do IBGE, a participação da população idosa passou 

de 4% em 1940 para 9% em 2000, devendo chegar a 13% em 2025, o que representa 

quase 30 milhões de pessoas com idade acima de 60 anos. Esse salto representou um 

favor de pressão não-negligenciável para a inclusão do tema na agenda de prioridades 

sociais. 

O estudo da Cepal, de autoria de Huenchuan Navarro (2004), já apontado nesta 

introdução, demonstra que, entre outras avaliações, ser idoso na América Latina 

significa ser pobre
5
. De fato, apenas dois em cada cinco idosos da região são 

beneficiários do sistema de seguridade social. Na zona rural, essa proporção é de apenas 

um em cada cinco. 

O trabalho analisa também que a população idosa é de pouco mais de 41 

milhões na América Latina, mas esse número deve chegar a 184 milhões em 2050, 

quando o número de pessoas acima de 60 anos na região será maior que o de crianças. A 

velhice na América Latina acontece sob três preocupantes marcas: contexto de muita 

pobreza, persistente desigualdade social e baixa cobertura da seguridade social. 

Dentro desse quadro, uma alternativa para conferir garantias aos idosos está na 

criação de legislação que se lhes permita exercitar seus direitos. Diz-se que é uma das 

hipóteses, porque existem iniciativas que beneficiam não apenas tal segmento e muitas 

vezes independem da intervenção do Estado, tais como as chamadas organizações não-

governamentais. 

                                                 
5
 São variados os conceitos de pobreza, os quais passam por critérios de renda per capita, como é o 

desenvolvido, por exemplo, por órgãos de estatística. Prefere-se, neste trabalho, adotar aquele esposado 

por Amartya Sen, para o qual deve a pobreza ser vista como a “privação de capacidades básicas, e não 

apenas como baixa renda. A privação de capacidades elementares pode refletir-se em morte prematura, 

subnutrição significativa (especialmente de crianças), morbidez persistente, analfabetismo muito 

disseminado e outras deficiências” (2000, p. 34). Observe-se, porém, que a condição de pobreza de 

muitos idosos não os impede, ao menos no Brasil, de sustentarem economicamente suas famílias, tendo 

em vista os benefícios oriundos da seguridade e da assistência social.  
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Assim é que, no contexto do Mercosul, os países que contêm normas 

específicas
6
 ao idoso são o Uruguai (Lei 17.796, de 2004 – Ley de Promoción Integral 

de los Adultos Mayores, com 6 artigos), o Paraguai (Lei 1.885, de 2002 – Ley de las 

Personas Adultas, apresentando 12 artigos) e o Brasil (Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 

2003, com 118 artigos). Nelas, apenas o texto legal brasileiro possui tratamento mais 

minucioso, sem que isso implique, necessariamente em uma melhor qualidade de 

atendimento. São leis recentes, e, guardadas as devidas proporções, estabelecem as 

mesmas coisas: garantias de direitos à população idosa. 

Chega-se, então, à questão crucial deste estudo: simplesmente afirmar que a boa 

intenção legislativa muitas vezes não é acompanhada da efetividade na aplicação das 

normas seria reiterar o óbvio, destituindo-se de qualquer profundidade teórica, e, 

portanto, científica. 

Tal inefetividade vai de encontro ao próprio conceito e papel do Estado. Se o 

pós-Guerra assinalou a presença de um Estado provedor (welfare state), que a tudo 

assistia mediante normas de assistência social, o momento atual, de redução do papel 

estatal, além do abandono da maioria das políticas públicas de assistência social, ordena 

que a sociedade também participe da proteção a várias categorias e interesses
7
. Entre 

elas, o idoso. Veja-se o art. 230 da Constituição Federal  brasileira, de 1988, que afirma: 

“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida” (grifou-se).  

Considere-se também que, na sociedade, os idosos figuram em todas as classes 

sociais, devendo estar, portanto, relembrando Sedi Hirano, organizados em “torno de 

interesses comuns” (1988, p. 167). E essa coexistência da sociedade e do Estado, muitas 

                                                 
6
 Tais normas descartam os países que tratam do tema em suas constituições, os quais serão estudados no 

capítulo 2.  
7
 O Estado, então, prepara-se do ponto de vista legal, repartindo responsabilidades para a sociedade e a 

família, o que, é inegável, é um avanço.  
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vezes, longe de apresentar uma saudável “universalidade”, funciona como o “efeito 

civilizador” burguês (HIRANO, 1988, p. 156). 

Dentre as formas de participação social que foram criadas
8
, destaca-se a figura 

dos Conselhos de Idosos. É este o tema central deste trabalho. Estudar-se-á em que 

medida tais órgãos são eficientes na obtenção, para tal faixa etária, da garantia de seus 

direitos ou se, muitas vezes, contentam-se com meras atividades de fundo 

assistencialista, tendo seus membros quase que uma função honorífica, desprovida de 

maior comprometimento
9
.  

Saliente-se que vários outros campos já foram contemplados com a existência de 

conselhos fiscalizadores, tais como criança e adolescente, meio ambiente, índios, o que 

só corrobora que o Estado, por si só, não consegue mais dar respostas adequadas às 

variadas necessidades sociais e, como se a solicitar colaboração, deseja dividir 

responsabilidades. 

A divisão deste trabalho, estabelecidas tais premissas, passa, em seu primeiro 

capítulo, pelo indispensável conceito do que vem a ser o idoso. Essa análise, indo além 

da mera estipulação cronológica, que parece, ao menos dentro da proposta desta obra, 

ser adequada, deve contemplar o entendimento de vários estudiosos sobre o 

envelhecimento populacional. Nesse ponto, procurou-se coligir os estudos de Simone de 

Beauvoir, autora de clássico trabalho sobre o assunto, a obra A Velhice, passando pelos 

estudos de Ricardo Moragas Moragas, de acento mais sociológico, e de Norberto 

Bobbio, de viés autobiográfico, mas nem por isso menos relevante. Não se olvidou, 

                                                 
8
 Sem prejuízo de outras, de grande relevância, mas que exorbitam o objeto deste trabalho: o Ministério 

Público, as associações, igrejas e demais entidades beneficentes. 
9
 Para Norberto Bobbio (1993, p. 324), a diferença entre a democracia dos conselhos e a democracia 

parlamentar “é o reconhecimento de que na sociedade capitalista houve um deslocamento dos centros de 

poder dos órgãos tradicionais do Estado para a grande empresa [referia-se, especificamente, aos conselhos 

operários], e que portanto o controle que o cidadão está em grau de exercer através dos canais tradicionais 

da democracia política não é suficiente para impedir os abusos do poder cuja abolição é o escopo final da 

democracia”. Ressalta, ainda, que “o novo tipo de controle não pode acontecer senão nos próprios lugares 

da produção e é exercido não pelo cidadão abstrato da Democracia formal, mas pelo cidadão trabalhador 

através dos conselhos de fábrica”. Saliente-se que, embora falasse do mundo do trabalho, os conceitos 

para a organização de conselhos pode ser transplantada para o caso do presente estudo. 
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ainda no campo internacional, das teorias sociais do envelhecimento, largamente 

estudadas por autores norte-americanos, tais como William Henry, Cowgill e Holmes, 

Palmore e Elaine Cumming, agrupados em três gerações, consoante pertinente 

catalogação elaborada por Maria Elaine Catunda Siqueira. 

No âmbito nacional, os estudos de Guita Debert e Clarice Peixoto, seja pelo 

pioneirismo ao estudar o tema do envelhecimento quando esse se restringia, apenas, à 

seara médica ou da assistência social, seja, ainda, por recortar a realidade nacional, 

mostra-se é de indispensável estudo. Ademais, não se poderia deixar de estudar o papel 

do idoso na sociedade industrial, e, nesse ponto, indispensáveis as considerações da 

obra de Ecléa Bosi, Lembranças de Velhos. Noutro ponto, ainda neste capítulo, 

apreciou-se a questão do idoso como classe social, destacando-se, em tal ponto, os 

estudos do Professor Sedi Hirano, ainda na fase de Mestrado, intitulados Castas, 

estamentos e classes sociais. 

O segundo capítulo desta dissertação discorre sobre a legislação de proteção ao 

idoso. Principia-se pelos países que têm os maiores percentuais de velhos, a saber, 

Itália, Japão, Espanha e Portugal, analisando alguns de seus textos normativos para, em 

seguida, passar-se à realidade latino-americana, por meio da previsão constitucional e, 

depois, cerrar a abordagem em torno de Brasil e Uruguai, São Paulo e Montevidéu.  

A seguir, apresentado o tratamento jurídico que idoso tem recebido, ao menos 

em linhas gerais, passa-se à participação social na proteção ao idoso, e, nela, o papel dos 

Conselhos. Historia-se a partir da realidade pátria, propulsionada pelos movimentos de 

aposentados, ainda no final do período da ditadura militar, para, em seguida, comentar-

se o papel fundamental que teve a Constituição de 1988 no desenvolvimento de tal 

iniciativa. 

No entanto, muito embora a mencionada norma tenha facilitado enormemente a 

participação popular, criando variados mecanismos para tal, dos quais os Conselhos são 
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um relevante exemplo, o fato é que estão a carecer de ajustes. Seja porque, muitas 

vezes, distorcem-se em seu papel de expressão dos anseios da faixa etária para a qual 

foram destinados, seja, ainda, porque muitos de seus integrantes não apresentam a 

devida consciência de seu papel de representantes de seu segmento etário perante o 

Poder Público, restringindo o papel dos Conselhos ao de meros promotores de eventos e 

de lazer.  

 Em seqüência, expõe-se o papel dos fóruns, que, se não são organismos 

institucionalizados, muitas vezes apresentam a qualidade de, dada a sua formação 

espontânea, ser canal mais eficiente dos anseios dos idosos. 

 O capítulo encerra-se com a análise das conclusões da I Conferência Nacional 

dos Direitos da Pessoa Idosa, ocorrida em fins de 2006, em Brasília. Todos os 21 pontos 

são analisados e, em síntese, pode-se afirmar que, muitos deles são tão programáticos 

quanto óbvios. Explicando-se melhor: afirmam que muitas iniciativas devem ser 

tomadas, reiterando conteúdo de leis, mas tais conclusões, se por um lado identificam 

necessidades, por outro parecem redundar em meros truísmos. 

Passa-se, em seguida, à análise central deste trabalho: a participação de idosos 

em Conselhos nas cidades de São Paulo e Montevidéu. A motivação dessa escolha não 

foi aleatória, casual. São duas cidades que, em contexto latino-americano, revelam, de 

saída, dois antagonismos que merecem ser estudados. O primeiro deles, a população, 

em números absolutos e relativos.  

A capital paulista “aproxima-se atualmente da cifra dos 11 milhões de habitantes 

e é o centro da mais pujante região metropolitana do país”, segundo estudo divulgado 

pela Secretaria Municipal do Planejamento do Município de São Paulo (SÃO PAULO, 

2007). O mesmo estudo aponta que:  

Entre os dois últimos Censos Demográficos do IBGE, a participação dos idosos na 

população total aumentou de 8,2% para 9,3%. Segundo faixa etária, as pessoas com 60 a 

79 anos, que representavam, em 1991, 7,3% da população total paulistana, passaram 
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para 8,2% em 2000. A mesma situação foi registrada no segmento de 80 anos e mais (de 

0,94% para 1,12%)
10

.  

 

 Montevidéu, por seu turno, concentra cerca de metade da população uruguaia 

(HUENCHUAN e PAREDES, 2006, p. 11), que se situa em torno de 3 milhões de 

pessoas
11

. A capital, então, ostentava população, de acordo com o Censo de 2004, de 1 

milhão e 300 mil pessoas, dos quais aproximadamente 260.000 pessoas (20% do total) 

contavam mais de 60 anos, consoante dados tabulados pela Intendencia Municipal de 

Montevideo
12

 (2004). Note-se que, em pouco mais de quatro anos, tal percentual 

aumentou em mais de metade, já que em 2000 apresentava percentual de cerca de 13% 

da população
13

. 

O segundo antagonismo vai na direção da preparação do aparelho de Estado para 

o enfrentamento do aumento da população idosa. Seja porque a capital oriental trata de 

tal realidade há mais tempo, seja, ainda, porque o contingente populacional é bem 

menor
14

, e, em tese, pode propiciar um melhor atendimento das demandas de tal 

segmento. Observe-se que o trato ao envelhecimento já acontece de forma mais intensa 

do que no Brasil, uma vez que maior o percentual de idosos., ainda que, em sentido 

contrário afirmem Sandra Huenchuan e Mariana Paredes (2006, p. 14): 

Si bien Uruguay es uno de los países con mayor proporción de personas mayores em 

América Latina, las políticas sociales vinculadas a este grupo son escasas y sectoriales 

sin lograr una coordinación general a nível estatal. No existe una política nacional que 

organice las acciones que surgen desde el Estado em sus diferentes âmbitos y mucho 

menos estas acciones com la sociedade civil y la iniciativa privada.
15

 

 

                                                 
10

 Este percentual, de acordo com o minucioso estudo patrocinado pelo IBGE (2002), denominado Perfil 

dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios no Brasil – 2000, baseado no Censo de 2000, revela que a 

população idosa da cidade de São Paulo já supera a nacional, que se situa em 8,6%.  Encontra-se atrás, 

porém, de Rio de Janeiro (12,8%), Porto Alegre (11,8%) e Recife (9,3%). A população idosa paulistana, 

então, gira em torno de 1 milhão de pessoas.  
11

 Dos quais, segundo Sandra Huenchuan e Mariana Paredes (2006, p. 9), “las personas de 60 y más años 

representaban el 17,2% de la población del país”.  
12

 Equivalente, no Brasil, à figura das prefeituras municipais.  
13

 Conforme www.serpaj.org.uy/inf97/mayores.htm. Acesso em 9 jan.2006. 
14

 Em números absolutos, só a cidade de São Paulo possui o quádruplo de contingente populacional de 

idosos de Montevidéu.  
15

 “Ainda que o Uruguai seja um dos países com maior proporção de idosos na América Latina, as 

políticas sociais vinculadas a este grupo são escassas e setorizadas sem que exista uma coordenação geral 

em nível estatal. Não existe uma política nacional que organize as ações que surgem a partir do Estado em 

seus diferentes âmbitos e muito menos dessas ações com a sociedade civil e a iniciativa privada” 

(Tradução livre do autor).  
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 Já São Paulo, por seu turno, se tem, percentualmente, uma população menor, por 

outro ainda se acha vinculada a uma certa improvisação com a situação para a qual não 

se preparou. Além de não possuir uma secretaria municipal do idoso, o Conselho 

respectivo, como se verá, está longe de ser representativo. 

Aliás, nessa cidade, o chamado Grande Conselho Municipal do Idoso
16

 existe 

desde setembro de 1992, composto por vários membros da sociedade
17

, com a  

finalidade de propor políticas de proteção e assistência voltadas para os idosos de tal 

município, atuando, ainda, principalmente, na preservação e afirmação da identidade da 

terceira idade, defendendo a causa dessa parcela da população de forma abrangente. 

Além disso, dá recomendações quanto ao funcionamento de asilos e casas 

especializadas em abrigar idosos. 
18

 

 

É bem certo que em ambas as cidades ocorre o chamado fenômeno da 

feminização da velhice, e são enormes as diferenças de natureza econômica. Então, 

estabelecendo contraponto à realidade paulistana, destaca-se a situação particular de 

Montevidéu, capital de um país que já foi denominado, em meados do século passado, 

por seus altos índices de desenvolvimento econômico, como a “Suíça da América 

Latina”, chegando a possuir, pioneiramente, um “Estatuto do Bem-Estar Social”. Hoje, 

está tão ou mais empobrecido do que os países que lhe são limítrofes.  

Em Montevidéu, a existência da Secretaría para el Adulto Mayor
19

 compreende 

atividades que se assemelham às oferecidas na cidade de São Paulo, abrangendo o lazer, 

o oferecimento de abrigos e o estímulo ao voluntariado.  

Os dois Conselhos desempenham atividades semelhantes, mas com controles 

diversos. Em São Paulo é um órgão autônomo, podendo sugerir políticas públicas, mas 

com uma mobilidade ainda reduzida, ao passo que em Montevidéu essa vinculação ao 

                                                 
16

 Conforme página eletrônica oficial da Prefeitura do Município de São Paulo – 

www.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em: 9 jan.2006. 
17

 Tais como grupos de idosos, associações de bairro e outros interessados.  
18

 Conforme site oficial da Prefeitura do Município de São Paulo – www.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em 

9 jan.2006. 
19

 Secretaria para o Idoso, informações em www.montevideo.gub.uy/descentra/adultomayor.html. Acesso 

em 9 jan.2006.  
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Poder Público, não obstante todo o seu viés oficial, parece conseguir medidas mais 

concretas, ainda que pareçam ter acento assistencialista.  

Esse confronto exigiu que fossem apreciados, com a devida cautela, é certo, 

documentos oficiais, produzidos em certa quantidade, os quais foram complementados 

com análise da pertinente bibliografia, bem como de pesquisas de campo. 

 Sabe-se, porém, que os 

métodos específicos das ciências sociais visam oferecer ao pesquisador meios técnicos 

para garantir a precisão e a objetividade no estudo dos fatos sociais, e, assim, uma das 

características é a utilização de dois ou mais métodos combinados, visto que isoladamente 

os métodos utilizados não são suficientes para orientar todos os procedimentos operados 

durante toda a investigação (HENRIQUES e MEDEIROS, 2003, p. 26).  

 

 O método dialético é princípio da unidade e luta dos contrários (HENRIQUES e 

MEDEIROS, 2003, p. 25). Por isso mesmo é que, somado aos métodos experimental, 

observacional e comparativo, pôde permitir um confronto entre os fatos sociais 

apresentados, com a conclusão que deles emana. 

 A presente proposta não objetivou abranger todos os aspectos que envolvem a 

realidade, mas sim o de buscar o alcance e apreensão de elementos que possam levar à 

sua interpretação, articulados aos fundamentos teóricos. 

 Para tanto, foi necessário recorrer aos processos históricos atinentes ao idoso, 

condição essencial da metodologia dialética, pois, sem estudar a história de um processo 

não se poderá compreender, interpretar e refletir sobre a realidade. Na história 

encontram-se as polaridades, as diferenças, as contradições e os problemas teóricos e 

práticos, como observa Lefebvre (1983). 

 Para conhecer realmente um objeto de estudo é preciso observar e delimitar o 

objeto, com a finalidade de o identificar nas suas qualidades, estabelecendo a distinção 

dos demais objetos. A partir daí, deve analisar o objeto em sua dimensão, por meio da 

observação de todas as partes pelas quais é composto. Ele é analisado em todos os 

aspectos: sociais, históricos, econômicos, políticos. Em seguida, são elaborados 
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conceitos, juízos, raciocínios. São concebidos e aplicados diferentes procedimentos para 

buscar informações sobre o objeto (observações, entrevistas, questionários). A partir de 

tais dados parte-se para a determinação de suas características quantitativas. Por fim, 

encaminha-se para a apreciação concreta dos aspectos essenciais do objeto: forma, 

conteúdo, fundamento, realidade, constituição, história, evolução.  

 Assinale-se, ainda, que, levando-se em conta que o objeto de estudo é a 

participação dos idosos por meio de Conselhos, imprescindível foi o emprego do 

método qualitativo. Tanto os textos oriundos de revisão bibliográfica, quanto as 

entrevistas levadas a efeito foram trabalhados por meio de apreciação de seu conteúdo, 

uma vez que indispensável o confronto entre os relatos dos livros e a situação em que o 

entrevistado ou mesmo os analisados – no caso de reuniões – se situavam naquele 

contexto histórico. 

 Identificaram-se grupos de idosos – institucionais e fóruns –, por meio de 

observações coletivas e entrevistas individuais, apreciados material de propaganda e 

atas produzidas pelas assembléias, além da pesquisa legislativa, não só na realidade dos 

dois municípios – São Paulo e Montevidéu – como em outros sítios onde houve a 

regulação dos direitos do idoso.  
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1. O CONCEITO DE IDOSO 

 

 

Antes que se estude a legislação que protege as pessoas de idade mais avançada 

e, mais ainda, como aquela pode permitir a defesa de tais direitos por meio de fóruns e 

conselhos, parece imprescindível delimitar o conceito de idoso. Deve-se salientar que 

tal termo é polêmico, podendo, a depender do enfoque adotado, ser substituído por 

velho, ancião, cidadão de terceira de idade, sendo oriundo, ainda, de enfoques 

antropológicos, históricos, econômicos, variando, também, conforme o contexto social e 

cultural de cada civilização. 

É indispensável, assim, conceituar tal segmento etário, apresentando a visão de 

alguns doutrinadores, para, se não for possível padronizar-se uma definição, ao menos 

apresentar as principais correntes de pensamento sobre o tema, o que por si só já é 

relevante. É a preocupação já transmitida por Maria Célia de Freitas (2002, p. 222), 

segundo a qual: “não existe designação específica para tais expressões, que passaram a 

ser utilizadas em pesquisas e também no vocabulário quotidiano, algumas vezes com 

conotação depreciativa, porém sem preocupação de fundamentações teóricas”. 

A abordagem do envelhecimento populacional, reitere-se, remete a um conceito 

básico do que venha a ser a velhice. E essa definição vincula-se a uma realidade 

multifacetada (HUENCHUAN NAVARRO, 2004, p. 25), marcada não apenas pelo 

avanço dos anos, mas também por aspectos fisiológicos, sociais e culturais. 

 Primordialmente, é necessário diferenciar entre os aspectos cronológicos da 

definição de velhice e a sua construção social. Segundo um critério temporal, a chamada 

terceira idade começa aos sessenta anos – conforme, aliás, parâmetros estabelecidos 

pela própria ONU, já em 1982, por meio da Organização Mundial da Saúde –, limite 

que variou mais no último século do que em toda a história.  
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 Com efeito, no século XIII, a senescência
20

 tinha lugar aos 30 anos, e, séculos 

mais tarde, no início do século XIX, aos 40 anos (HUENCHUAN NAVARRO, 2004, p. 

25). Na hora presente, porém, a idade a partir da qual se considera que uma pessoa é 

idosa acha-se em discussão, tendo, também, como perversa perspectiva, a diminuição de 

seus direitos, elevando-se a idade marco para tal condição. Isso porque, com o 

progressivo envelhecimento das populações, maiores se tornam os custos, apenas para 

se citar os exemplos mais alarmantes, com os serviços de saúde e os de previdência 

social.  

 Dessa forma, a definição cronológica é tema sociocultural a ser estabelecido 

pelos diversos grupos sociais, individualmente, em que pese o consenso atual em torno 

dos 60 anos, baseado, como já afirmado, em balizadores estabelecidos pela ONU. 

 Mesmo assim, o limite entre a idade adulta e a velhice está muito relacionado 

com a idade fisiológica, isto é, com o declínio natural que o corpo humano vai 

apresentando, em todos os sentidos. De modo geral, em muitas sociedades, nos tempos 

atuais
21

, a idade estabelecida vincula-se à perda de certas capacidades instrumentais e 

funcionais para a pessoa manter a autonomia e independência, o que, como é notório, é 

muito relativo. Porém, tal conceito é tomado pela média, até para refletir nas normas 

garantidoras, ou não, de certos benefícios. É, por assim dizer, uma “idade social”. Esse 

conceito, frise-se, leva muito mais em conta o conceito de “terceira idade”, de que 

adiante se tratará, do que propriamente com o envelhecimento e a velhice, uma vez que 

nos últimos há recortes variados nos estágios, os quais podem levar em conta, ainda, 

limites sociais, étnicos, vinculados à moradia e à dependência.  

                                                 
20

 Para a distinção entre senescência e senilidade, veja-se o contido ao final da seção 1.1. 
21

 O recorte temporal e espacial é necessário, uma vez que Guita Debert (2004, p. 46), indica que “as 

idades cronológicas, baseadas num sistema de datação, estão ausentes da maioria da maioria das 

sociedades não-ocidentais e são, nas sociedades ocidentais, um mecanismo básico de atribuição de status 

(maioridade legal), de definição de papéis ocupacionais (entrada no mercado de trabalho), de formulação 

de demandas sociais (direito à aposentadoria)”. 



 15 

 A análise deste escrito detém-se em aspectos históricos e sociológicos, 

considerando-se que a apreciação exclusivamente biológica não constitui a atenção 

central deste trabalho. 

A expressão terceira idade é uma construção das sociedades contemporâneas e 

vem sendo usada por se acreditar que é ainda livre de conotações depreciativas e, como 

destacou Guita Debert (2004, p. 138), para atender a interesses de um mercado de 

consumo emergente
22

. Refere-se, em geral, àqueles idosos que ainda não atingiram a 

velhice mais “avançada”, estão na faixa dos 55 aos 70 anos, e inclui, fundamentalmente, 

indivíduos que ainda têm boa saúde e tempo livre para o lazer e para novas experiências 

nessa etapa da vida (SIQUEIRA, BOTELHO e COELHO, 2002, p. 904). 

Dalva Kaiser (2004, p. 18), sobre o emprego do termo, observa que: 

Novas terminologias, como “Melhor Idade” e “Terceira Idade” surgem para expressar 

esta etapa da vida que passou a atingir um percentual cada vez maior da população. 

Estas expressões, inventadas para substituir a palavra velho, querem negar o fenômeno 

do envelhecimento. O gerontologista francês Huet foi quem elaborou o termo “Terceira 

Idade” como designação para o último estágio da existência humana, o qual ganhou 

aceitação geral.   

 

Clarice Peixoto (2003, p. 80), por sua vez, em interessante análise, salienta que: 

Quanto à noção “terceira idade”, ela constitui simplesmente um decalque do vocábulo 

francês adotado logo após a implantação das políticas sociais para a velhice na França. 

E se o movimento de transformação da imagem de velho foi bem-sucedido, a criação de 

um sistema de proteção à velhice é ainda um esboço inacabado. A proposição de uma 

política para a velhice está ainda engavetada na mesa de um ministério qualquer. Em 

um país onde reinam a desnutrição, o analfabetismo, o desemprego, a habitação 

precária e tantas outras misérias, a velhice não entra na lista das ações políticas. A 

rubrica da terceira idade é fundamentalmente empregada nas proposições relativas a 

criação de atividades sociais, culturais e esportivas. Idoso simboliza sobretudo as 

pessoas mais velhas, “os velhos respeitados”, enquanto terceira idade designa 

principalmente os “jovens velhos”, os aposentados dinâmicos, como a representação 

francesa. E não é por acaso que surge um novo mercado para a terceira idade: turismo, 

produtos de beleza e alimentares, bem como novas especialidades profissionais, 

gerontólogos, geriatras etc. A terceira idade passa assim a ser a expressão classificatória 

de uma categoria social bastante heterogênea. De fato, essa noção mascara uma 

realidade social em que a heterogeneidade econômica e etária é muito grande. 

(Itálico no original, negrito do autor). 

                                                 
22

 Vale observar, porém, que nas duas edições em que teceu tais considerações, Guita Debert, além das 

apreciações de natureza histórica – a expressão originou-se na França – desde 1999 mantém o mesmo 

entendimento, o qual, se não padece de maiores críticas, levando-se em conta exclusivamente o tempo em 

que foi redigido, ao menos poderia ser revisto, dada a dinâmica dos próprios grupos de “terceira idade”, 

com críticas bastante pertinentes, e constantes deste trabalho, por autores, como, por exemplo, Clarice 

Peixoto.  
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Precisamente, é este o aspecto que chama a atenção, nos tempos atuais, em tal 

conceito: muito embora criado sob outra perspectiva, atualmente ele edulcora, quase 

como em um eufemismo, o envelhecimento, como se, em tal fase da existência, todos 

estivessem a se divertir, felizes e ativos
23

. Sabe-se, como já se fez constar da citação da 

página anterior, que a expressão nada mais é do que um sutil modo de desviar o 

enfrentamento dos problemas da faixa etária idosa, que são graves, estruturais e ainda 

de distante resolução.  

É imprescindível, dentro da visão multifacetada que o conceito apresenta, que se 

estampem definições baseadas em enfoques representativos do estudo do 

envelhecimento, o que a seguir se passa a fazer. 

 

 

1.1 O velho e a sociedade industrializada 

 

A velhice é vista como obstáculo, como objeto de preconceito, e não por 

coincidência, tal ocorre quanto mais industrializado é o meio ao qual pertence o velho. 

Muito embora não se possa generalizar que a sociedade pré-industrial necessariamente 

valorizasse a figura do idoso, é certo que, em muitos ambientes, o advento da 

industrialização foi profundamente deletério para a velhice. Isso porque, evocando 

Ecléa Bosi (2006, p. 77), o velho “não é produtor nem reprodutor” e a posse vem a ser, 

resgatando tal autora o pensamento de Sartre, mecanismo de defesa contra o outro.  

 Em que medida, então, a industrialização afetaria diretamente as populações 

mais idosas? A síntese de tal reflexo parece condensada no seguinte pensamento: “O 

                                                 
23

 Nesse ponto, chama a atenção ao que se denomina a “ideologia do SESC”, que, se não é excludente, 

desenvolve programas vinculados, muitas vezes, exclusivamente ao lazer, a trabalhos manuais e a 

orientações diversas. É o que preconiza Prata (1990 apud DEBERT, 2004, p. 147), ao afirmar que o 

SESC desenvolve “programas de transição”, no qual “o assistencialismo dos programas tradicionais é 

criticado, pois com recursos limitados não oferecem aos idosos os instrumentos necessários para que 

possam recuperar a autonomia desejada”.  
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artesão acumulava experiência, e os anos aproximavam da perfeição seu desempenho: 

era um mestre de ofício. Hoje, o trabalho operário é uma repetição de gestos que não 

permite aperfeiçoamento, a não ser na rapidez” (BOSI, 2006, p. 78).   

 A sabedoria do velho no ambiente familiar, que, em grande parte, confundia-se 

ao aspecto profissional, já que umbilicalmente ligados na fase pré-industrial
24

, parece 

superada em um tempo de maiores urgências, tão refratário à reflexão e tão sujeito a 

valorizar somente o “hígido” e o “forte”. 

 Excluídos como força produtiva, os idosos sequer podem transmitir a 

experiência consolidada ao longo dos anos, existindo, então, verdadeira ruptura não só 

na possibilidade de gerar riqueza, mas, em muitas vezes, sem exagero, no próprio 

direito de expressão. 

 Então, banidos como produtores e rejeitados como pensadores, são condenados à 

morte ainda em vida, à medida que essa, para se mostrar interessante, pede um projeto, 

uma esperança, enfim. O que esperar se esses laços são cortados? Simplesmente a 

aposentadoria e os cuidados terapêuticos, como salienta Ecléa Bosi (2006, p. 81), “não 

devolvem a saúde física nem mental”. Ela própria, repetindo Simone de Beauvoir, 

assinala que, para que na velhice, o homem se mantenha como tal, “seria preciso que ele 

sempre tivesse sido tratado como homem”.  

 É pertinente observar que, sendo fase natural do ciclo da existência, a velhice e 

os velhos se convertem em grupo de minoria. Aliás, tratados como minoria
25

, uma vez 

que, como já se afirmou neste trabalho e em muitos outros que ilustram questões 

                                                 
24

 Entende-se como tal fase aquela existente até meados do século XVII, quando teve lugar a primeira 

Revolução Industrial, na Inglaterra. Até então, o mundo viera do escravismo, passara pelo ciclo das 

grandes navegações e iniciava o período do Mercantilismo.  
25

 Embora numericamente seja um grupo em expansão numérica, qualitativamente é tratado como se 

fosse minoria.  
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demográficas, é um grupo populacional que só tende a crescer, não se podendo falar que 

se constitui em segmento minoritário. É, dizendo melhor, um segmento de excluídos
26

. 

 Vale observar, ainda, que, nesta frenética e insuportável apologia exclusiva ao 

jovem, ao belo, ao saudável e ao rápido, que a senescência é estado normal da 

existência. Ela se distingue da senilidade, a qual é caracterizada, segundo Matheus 

Papaléo Netto (2006, p. 11), “por modificações determinadas por afecções que 

freqüentemente acometem a pessoa idosa”. Ou seja: a senescência é o normal, a 

senilidade, patologia. A primeira, inevitável. A segunda, não. 

 

 

1.2  A análise de Ricardo Moragas Moragas 

 

 É possível estabelecer três concepções de velhice, de acordo com os estudos de 

Ricardo Moragas Moragas (2004, p. 17) : a cronológica, “definida pelo fato de se ter 

atingido os sessenta e cinco anos”. Para tal sociólogo, pode ser inconveniente, “quando 

fica comprovado o impacto diferente do tempo para cada pessoa, de acordo com o que 

tenha sido a sua maneira de viver, sua saúde, suas condições de trabalho etc.”, 

afirmando ainda que “a idade constitui um dado importante, mas não determina a 

condição da pessoa, pois o essencial não é o mero transcurso do tempo, mas a qualidade 

do tempo decorrido, os acontecimentos vivenciados e as condições ambientais que a 

rodearam”.  

                                                 
26

 Ainda que, para José de Souza Martins (2003, p. 35), “as categorias ‘excluído’ e ‘exclusão’ são 

categorias de orientação conservadora. Não tocam nas contradições. Apenas as lamentam. O ‘excluído’ é 

duplamente capturado pela sociedade que o rejeita. É capturado como consumidor, ainda que consumidor 

marginal, porque suas necessidades estão limitadas ao que pode ser satisfeito pelos resíduos do sistema. 

Não são necessidades que o lancem para além do atual. Suas necessidades  são necessidades que afirmam 

as liturgias da sociedade de consumo, seus valores e ideais”... “Também, porque de seu imaginário 

includente e cúmplice decorrem formas de protesto social, quando há, que se pautam pela demanda de 

realização dos valores e possibilidades reprodutivos da sociedade que marginaliza e o marginaliza. A 

forma do protesto é reveladora dessa ânsia conservadora de inclusão e não de um afã de transformação 

social e de superação das contradições responsáveis pela marginalização: as passeatas, as demonstrações, 

as invasões, os quebra-quebras, os linchamentos. O conservadorismo popular está por toda parte no 

protesto popular” (idem, p. 37).  
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 A segunda concepção (2004, p. 18) é a da velhice funcional, que, em sua visão, é 

“conceito errôneo”, pois vincula inapropriadamente tal fase etária à limitações, quando 

já se sabe que uma coisa não se vincula necessariamente à outra.  

 Finalmente, a definição da velhice como etapa vital (MORAGAS MORAGAS, 

2004, p. 19), que, para o mencionado autor é a “mais equilibrada e moderna”, uma vez 

que “baseia-se no reconhecimento de que o transcurso do tempo produz efeitos na 

pessoa, que entra numa etapa diferente das vividas previamente”. Consoante tal 

entendimento, vale ressaltar que: 

A velhice constituiu um período semelhante ao das outras etapas vitais, como pode ser a 

infância ou a adolescência, mais estudadas por cientistas naturais e sociais. Possui certas 

limitações que, com o passar do tempo, vão se agravando, especialmente nos últimos 

anos de vida. Por outro lado, tem potencialidades únicas e distintas: serenidade, 

experiência, maturidade, perspectiva de vida pessoa e social, que podem compensar, 

caso se utilizem adequadamente as limitações desta etapa da vida. 

 

 Note-se que a definição de uma faixa etária, muitas vezes, parece tangenciar a 

dicotomia entre o rótulo ou o processo
27

. Melhor se diga: há, apenas para se mencionar 

os mais conhecidos – desprezando-se, de saída, termos pejorativos e pretensamente 

rotulatórios – velhice, envelhecimento, ancianidade
28

, fase idosa
29

 e processos vitais. 

Qual deles se apresenta como o mais adequado cientificamente? Quer parecer que 

velhice e envelhecimento ostentam um viés mais próprio da análise demográfica e 

antropológica, também porque empregados mais sistematicamente por tais estudiosos, 

ao passo que ancianidade, fase idosa e processos vitais parecem guardar maior 

proximidade com a análise médica de tal fase da existência.  

 Não são, porém, apenas estudiosos de questões populacionais ou biológicas que 

se detêm sobre a conceituação e mesmo sobre a compreensão do ser humano na velhice. 

O autor de Gerontologia Social (2004, p. 35) menciona a apreciação existente pela 

                                                 
27

 Nesse ponto, reitera-se, sob o enfoque de Moragas Moragas, a discussão de termos já apresentada na 

introdução do presente capítulo.  
28

 Anote-se ainda  que “os gerontólogos criaram o termo ‘ancianismo’, que significa, como na palavra 

‘racismo’, reações negativas em face da idade” (MORAGAS MORAGAS, 2004, p. 107).  
29

 Observa-se também que, juridicamente, os legisladores de vários países têm preferido o emprego do 

vocábulo idoso.  
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Antropologia, pela Psicologia, pela Economia e pela Sociologia. Na última, vale anotar 

que: 

Possui uma longa tradição em gerontologia social, até ao extremo de ser identificada 

como ciência básica e mais geral da velhice, retomando, desta forma, a velha imagem 

dos fundadores da sociologia, ciência dos fenômenos sociais gerais.  

As contribuições sociológicas caracterizam por sua variedade, desde a demografia, 

fundamento de toda a sociologia, até o comportamento político do idoso, a estrutura 

familiar, passando pelos temas clássicos de integração ou de marginalização na 

sociedade contemporânea. Quiçá o tema mais relevante para a sociologia seja a 

definição do papel social do idoso numa sociedade cuja população passiva aumenta, 

enquanto a população ativa se reduz. 

 

 As definições desse autor partem de um conceito aparentemente mais singelo, de 

natureza cronológica, passando por outro, de recorte fisiológico, para culminar no que 

chamou de “etapa vital”, o qual associa a fase cronológica às peculiaridades do idoso, 

tais como as limitações físicas e as características psicológicas. Nesse aspecto, sua 

abordagem é pertinente, pois não se restringe a aspectos geriátricos, percebendo, no 

velho, alguém que, muito além das barreiras orgânicas, apresenta características 

próprias, e, mais ainda, necessidade de integração social.  

 

 

1.3 O conceito de Simone de Beauvoir 

 

Na década de 1970, a filósofa francesa Simone de Beauvoir publica um ensaio 

que, se não foi pioneiro, ao menos teve a virtude de ser um estudo sobre idosos que ia 

além do exclusivo tratamento médico que o tema então recebia. 

De fato, em A Velhice, Simone de Beauvoir dá a razão pela qual resolvera 

escrevê-lo: “para quebrar a conspiração do silêncio” (1990, p. 8), uma vez que, à época, 

era praticamente nenhuma a abordagem exterior à saúde e à assistência social.  

Como já observara Pérola Melissa Vianna Braga (2005, passim), mesmo que o 

referido trabalho não ostente referências bibliográficas, tão desejáveis em qualquer obra 
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de natureza acadêmica, e, ainda mais, de índole científica, é fato que a análise é ampla, 

espraiando-se para os campos da sociologia, antropologia, economia e gerontologia, a 

última, por sinal, à época, praticamente nos primórdios de sua produção científica. É de 

salientar, de modo especial, o estudo histórico que faz do papel do velho na Grécia e já 

na Idade Média, que, de certa forma, já se cuidou no item 1.1. 

Essa obra, inclusive, é classificada como de abordagem “transdisciplinar” 

(SIQUEIRA, BOTELHO e COELHO, 2002, p. 904), à medida que, comparativamente a 

outros escritos congêneres
30

, deles se distingue por: 

Não depositar maior ênfase em determinado segmento da realidade vivida pelos velhos. 

Nessa perspectiva, a velhice é percebida como fenômeno natural e social que se 

desenrola sobre o ser humano, único, indivisível, que, na sua totalidade existencial, 

defronta-se com problemas e limitações de ordem biológica, econômica e sociocultural 

que singularizam seu processo de envelhecimento. Desse modo, somente uma descrição 

analítica dos diferentes aspectos da velhice não é considerada suficiente para explicá-la, 

visto que cada um desses aspectos interage com todos os outros e é por eles afetado. 

 

 Beauvoir conclui que a sociedade formula uma série de clichês baseados no fato 

de que, quando se considera o homem idoso um objeto da ciência, da história e da 

sociedade, procede-se a sua descrição em exterioridade, isto é, o idoso é descrito pelo 

outro e não por ele próprio
31

. O idoso, para ela, é “um indivíduo que interioriza a 

própria situação e a ela reage”, o que encerra a velhice em uma variedade de 

experiências individuais que impossibilita retê-la em um conceito ou noção ao 

investigá-la – daí a variedade de conceitos estampada neste capítulo –, restando ao 

estudioso a possibilidade de confrontar as diferentes experiências de envelhecimento 

umas com as outras, e a tentativa de identificar as constantes e determinar as razões de 

suas diferenças. 

 

                                                 
30

 Como exemplos, as autoras mencionam as obras de Chaimovicz, Maria Letícia Barreto, Clarice Peixoto 

e Phillipe Ariès.  
31

 Essa análise da autora evoca comentário, em entrevista ao autor, de uma conselheira do Grande 

Conselho Municipal do Idoso, que, ainda que seja visto com reserva, uma vez que generalizante e 

superficial: “Quem diz o que é melhor idade nunca é velho. Se fosse melhor idade a gente não precisaria 

estar  aqui”.  
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1.4 O conceito de Norberto Bobbio 

 

A classificação apresentada por esse autor, em suas memórias, divide a velhice 

em censitária ou cronológica, burocrática e psicológica ou subjetiva (1997, p. 18). Para 

tal, Bobbio não parte de um estudo psicológico amplo, quer dizer, não analisa 

segmentos populacionais consideráveis, mas restringe a análise quase que 

exclusivamente às próprias percepções
32

, uma vez que a obra foi redigida quando ele era 

quase um nonagenário. 

A distinção indicada, ainda que não lastreada em amplos estudos antropológicos, 

ao menos é significativa por sua capacidade de agrupar o mesmo fenômeno em 

variáveis distintas e mais ou menos precisas. 

De fato, a velhice cronológica apóia-se, basicamente, em medição conforme a 

faixa etária do indivíduo, sendo um critério objetivo, portanto. Todos os que atingirem 

uma faixa etária serão considerados idosos. Por isso mesmo, dada a sua “facilidade”, 

segundo revela Pérola Melissa Vianna Braga (2005, p. 43), "é o adotado pelas 

legislações, como, por exemplo, a que trata da aposentadoria por idade, da concessão da 

imunidade fiscal, da facultatividade do voto, do amparo assistencial, além de outros 

diplomas legais”
33

.  

A velhice burocrática, somando-se ao acima afirmado, é o tempo em que não só 

se considera a pessoa idosa, mas, também por isso, possível destinatária de benefícios. 

                                                 
32

 Em certa colisão com a apreciação de Simone de Beauvoir, baseada em percepções externas, ainda que 

a obra seja exclusivamente autobiográfica.  
33

 No segundo capítulo a questão dos benefícios à população idosa de acordo com a legislação de alguns 

países merecerá desenvolvimento mais amplo.  
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Na parte destinada à velhice psicológica, Bobbio (1997, p. 18), classifica-a como 

subjetiva, uma vez que delimitável apenas por critérios interiores, com base nos quais o 

indivíduo se sente ou não envelhecido
34

. Nesse ponto, diz ele que  

psicologicamente, sempre me considerei um pouco velho, mesmo quando jovem. Fui velho 

quando era jovem e quando velho ainda me considerava jovem até há poucos anos. Agora 

penso ser mesmo um velho-velho. Exercem importância determinante sobre esses estados 

de ânimo também as circunstâncias históricas, aquilo que acontece à nossa volta, tanto na 

vida privada (por exemplo, a morte de uma pessoa querida), quanto na vida pública. Não 

escondo que nos anos de contestação, quando surgiu uma geração rebelde aos pais, senti-

me de súbito envelhecido (eu já completara sessenta anos). Das crises de velhice 

psicológica podemos nos recuperar. Mas difícil é nos recuperarmos do envelhecimento 

biológico, mesmo que hoje a medicina e a cirurgia façam milagres.  

 

Essa classificação permite conceber o conceito legal de idoso com base em três 

critérios básicos: o cronológico, o psicobiológico e o econômico-social (VIANA, 2005, 

p. 43). A respeito do último, não ainda tratado, cabe observar que ele compreende um 

estudo amplo do nível social da pessoa, observando-se que se pressupõe que a figura do 

auto-suficiente, capaz de se manter sozinho, não precisaria de auxílio governamental, 

valendo o oposto para o hipossuficiente.  

 

 

1.5 O conceito de Guita Debert e Clarice Peixoto 

 

A opção em agrupar essas cientistas  em um só item partiu do fato que, embora 

com trajetórias acadêmicas distintas e em instituições diferentes, ambas partem de uma 

perspectiva “socioculturalista” no estudo da velhice, que vai além de uma certa 

singeleza da fixação cronológica para, segundo Guita Debert, mesmo em se levando em 

conta aspectos populacionais ou econômicos como justificativa de reformulação de 

políticas públicas dirigidas à população idosa, essas são insuficientes para revelar e 

                                                 
34

 Evidente que tal não depende exclusivamente das sensações do indivíduo, que será avaliado psicológica 

e fisiologicamente quanto ao seu estado.  
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explicar a totalidade dos fatos que emergem da velhice como categoria analítica. De 

acordo com a autora citada (2004, p. 12) 

explicar por razões de ordem demográfica a aparente quebra da “conspiração do 

silêncio” em relação à velhice é perder a oportunidade de descrever os processos por 

meio dos quais o envelhecimento se transforma em um problema que ganha expressão e 

legitimidade, no campo das preocupações sociais do momento. 

 

Nessa vertente de estudos, a questão da velhice é entendida como uma 

construção social (SIQUEIRA, BOTELHO e COELHO, 2002, p. 904), em que os 

recortes de idade e a definição de práticas legítimas associadas a cada etapa da vida não 

são compreendidos como conseqüências de uma evolução científica marcada por formas 

cada vez mais precisas de estabelecer parâmetros no desenvolvimento biológico 

humano. Parte-se do pressuposto que é a sociedade/cultura que estabelece as funções e 

atribuições preferenciais de cada idade na divisão social do trabalho e dos papéis na 

família. Segundo Guita Debert, essas atribuições são, em boa parte, arbitrárias, com o 

que se concorda, porque nem sempre se firmam em uma materialidade ou em uma 

cronologia de base biológica quanto às reais aptidões e possibilidades, mas são 

reconstruídas em um tempo social essencialmente dinâmico e mutável. 

O livro de Àries (apud DEBERT, 2003, p. 52), A história social da família e da 

criança, por ela resgatado, exemplifica bem esse processo de construção social das 

categorias de idade, ao mostrar que a criança, como categoria, não existia em tempos 

medievais. Ao analisar o processo de sua “inserção social” a partir do século XIII, Àries 

demonstrou que a noção de infância desenvolveu-se pouco a pouco, ao longo dos 

séculos, e só gradualmente a criança passou a ser tratada como tema específico. Roupas 

e maneiras adequadas, jogos e brincadeiras e outras atividades passaram a distinguir de 

maneira radical a criança dos adultos. O mesmo, então, ocorreu com o velho.  

No mesmo sentido, Norbert Elias, em seu estudo intitulado O processo 

civilizador: uma história dos costumes (apud DEBERT, 2003, p. 52), delineou as 

condições estabelecidas pela modernidade, as quais contribuíram para a construção da 
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imagem do adulto como um ser independente e de emoções controladas nesse período. 

Em outros termos, a conjuntura social moderna ideologicamente voltada para 

valorização do indivíduo e do seu agir orientado pela razão, orientou todo o conjunto de 

atitudes e comportamentos por meio do que passou a ser possível distinguir e identificar 

a categoria de adultos no contexto da modernidade (SIQUEIRA, BOTELHO e 

COELHO, 2002, p. 904). 

Na França do século XIX, já de acordo com Clarice Peixoto
35

 (2003, p. 19), a 

questão da velhice se impunha essencialmente para caracterizar as pessoas que não 

podiam assegurar financeiramente seu futuro – o indivíduo despossuído, o indigente – 

pois as pessoas com certo patrimônio eram designadas “os patriarcas com experiência 

preciosa”, que detinham razoável posição social, administravam seus bens e 

desfrutavam de respeito.  

Havia, então, dentro dessa divisão social da população de mais de 60 anos a 

presença de locuções diferenciadas para tratar cada grupo de pessoas da mesma idade: 

designava-se correntemente como velho (Vieux) ou velhote (Viellard) os indivíduos que 

não detinham status social; enquanto os que o possuíam eram, em geral, designados 

idosos (Personne âgée). No Brasil, analisa Peixoto (2003, p. 77), a conotação negativa 

do vocábulo velho seguiu um processo semelhante ao da França, porém em período 

mais recente. Os documentos oficiais publicados antes de 1960 denominavam as 

pessoas pertencentes à faixa etária de 60 anos simplesmente como velhas. Segundo essa 

autora, foi no final da década que certos documentos oficiais e a maioria das análises 

sobre a velhice recuperaram a noção de “idoso”.  

Ademais, é extremamente oportuna a análise praticada por Guita Debert (2004, 

p. 13), ao afirmar que há, por um lado, uma socialização progressiva da gestão da 

velhice, que por muito foi considerada assunto da esfera privada ou de previdência 
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pública, e, ao contrário, uma certa tendência à reprivatização, à medida que favorecem-

se programas de auto-expressão, tais como as “escolas abertas”, as “universidades para 

a terceira idade”. Nesse ponto, ela anota que tal enfrentamento do problema é “um 

elemento ativo na reprivatização do envelhecimento, na medida em que a visibilidade 

conquistada pelas experiências inovadoras e bem-sucedidas fecha o espaço para as 

situações de abandono e dependência”, podendo concluir que o idoso que passa por 

situações de exclusão é o próprio responsável, à medida que não procura se envolver em 

atividades motivadoras. 

É como se se afirmasse que há possibilidade de os idosos serem “felizes”, e que, 

se isso não ocorre, é por sua responsabilidade, uma vez que há um Estado em que, bem 

ou mal, os assiste e há iniciativas também prontas para promovê-lo socialmente. Nada 

mais enganoso, uma vez que tal dinâmica não só despreza os idosos como atores 

políticos, como os limita a meros objetos de proteção, empobrecendo, em muito, o seu 

papel social.  

 

 

1.6 As teorias sociais do envelhecimento 

 

 A significativa contribuição da Gerontologia, como ciência estudiosa dos vários 

aspectos relativos ao envelhecimento, valeu-se de análises sociológicas. Hendricks e 

Achenbaun (apud SIQUEIRA, 2006, p. 47) apontam que as teorias sociológicas do 

envelhecimento principiaram a ser sistematizadas na década de 1960. Bengston, 

Burgess e Parrot (apud SIQUEIRA, 2006, p. 47), por sua vez, catalogaram tais teorias 

por um critério de gerações, a saber: 

Na primeira geração, compreendendo teorias elaboradas entre 1949 e 1969, a unidade de 

análise é primordialmente o indivíduo, sendo enfocados fatores como papéis sociais e normas 

para explanar como se dá o ajustamento ao inevitável declínio decorrente do envelhecimento. 

Nesse período, as teorias propunham modelos de aplicação universal, não-dependentes do 

contexto e dos fatores sociais, tidos então como dados inquestionáveis da realidade. 
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A segunda geração abrange teorias elaboradas entre 1970 e 1985. Enfatizam o nível 

macrossocial de análise, focalizando como as transformações nas condições sociais 

influenciam o processo de envelhecimento e a situação dos idosos como categoria social. 

Destacam que a maneira como as pessoas envelhecem advém, prioritariamente, da 

organização da sociedade, de sua agenda política e da localização do indivíduo dentro da 

hierarquia social. Ressaltam mais as estruturas sociais do que os aspectos individuais do 

envelhecimento. 

A terceira geração agrupa teorias que criticam e sintetizam as proposições das anteriores e 

aliam os níveis micro e macrossocial de análise. Enfocam os aspectos estruturais do 

envelhecimento, como as restrições sociais e a distribuição desigual dos recursos econômicos 

de que é objeto. No entanto, reconhecem que os idosos não são atores passivos desse processo, 

mas criam significados sobre o próprio envelhecimento. A estrutura social também é 

reciprocamente afetada por esses significados, acreditam eles. A mais importante contribuição 

das teorias da terceira geração é buscar a ligação entre as restrições sociais, os significados 

culturais, os significados individuais e as forças sociais, propondo que o envelhecimento é um 

processo ecológico, ou seja, um processo vivencial que não acontece isoladamente, sendo 

amplamente influenciado por condições circundantes.  

 

 É necessário, à luz do interesse que tal sistematização desperta, abordar, ainda 

que brevemente, cada uma das gerações indicadas, levando-se em conta os indivíduos 

estudados e o seu meio, os pontos em que surgem aparentes divergências  não são, por 

si só, contrastantes, mas, sim, diferentes. 

 

 1.6.1 Teorias sociológicas de primeira geração 

A primeira divisão acumula quatro subteorias, a saber: desengajamento ou 

afastamento, atividade, modernização e subcultura. 

A primeira, elaborada em 1961 por William Henry e Elaine Cumming (apud 

SIQUEIRA, 2006, p. 48), propõe que o envelhecimento é um processo de 

desengajamento universal e inevitável, que é funcional para o idoso e para a sociedade. 

Por tal teoria, ambos se afastariam natural e espontaneamente: o idoso se alhearia para 

se preparar para a morte
36

 e a sociedade cederia seu espaço anteriormente ocupado para 

os mais jovens e eficientes. As críticas que tal teoria sofreu foi que o desengajamento 

não é harmônico, bem como que o envelhecimento ficaria restrito apenas à ótica das 

demandas da sociedade, sendo o idoso mero agente passivo. Não soluciona, ainda, a 

questão do velho que não se afasta da vida social, dizendo seus formuladores que estão 
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“fora do tempo”. Mesmo assim, tal teoria permanece pertinente à medida que analisa a 

exclusão de idosos de papéis sociais. 

A teoria da atividade, tida como oposição ao desengajamento, na verdade, 

complementa-o. Publicada em 1968 (SIQUEIRA, 2006, p. 48), sua proposição principal 

consiste em que o declínio de atividades físicas ou mentais, geralmente associado à 

velhice, é fator determinante das doenças psicológicas e do retraimento social do idoso. 

Para a manutenção de um autoconceito positivo, o idoso deve substituir os papéis 

sociais perdidos com o processo de envelhecimento por outros, de forma que o bem-

estar na velhice seja o resultado do incremento de atividades relacionadas a esses novos 

papéis sociais
37

. 

Em prosseguimento a tal teoria, que preconiza que a atividade como satisfação 

para a vida na velhice, Weiss (apud SIQUEIRA, 2006, p. 49), criou, em 1969, a 

hipótese do “fundo de sociabilidade”, segundo a qual “um grande número de interações 

sociais pode substituir as perdas de papéis sociais decorrentes da aposentadoria, da 

viuvez e da saída dos filhos de casa”. 

 Até hoje, ainda que muitos a desconheçam, tal teoria influencia o tratamento dos 

chamados grupos de idosos, que exortam, até em prejuízo de um conteúdo reflexivo e 

da luta por direitos, que seus membros mantenham-se em lazer, ou, ao menos, em 

atividades educativas. 

 No entanto, as críticas sofridas baseiam-se no argumento de que impedimentos 

ligados à saúde e ao empobrecimento obstruem opções de atividades, pelo idoso. Ou 

seja: não há tão grande autonomia assim na seleção de ocupações de que esse irá lançar 

mão para se manter psicológica e fisicamente são. Por isso mesmo, tal teoria fantasia o 

que seria o verdadeiro envelhecimento, apresentando, paradoxalmente, enfoque 

alienante. 
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 Em continuidade ao já tratado no item 1.1, acerca do velho na sociedade 

industrial, a denominação dada a tal escola de pensamento liga-se à própria 

industrialização, aqui denominada modernização. Apresentada por Cowgill e Holmes 

(1972, passim), seu argumento principal é que o papel dos idosos está diretamente 

ligado ao grau de industrialização da sociedade, ajustando-se, é certo, aos variados 

contextos históricos e sociais em que inseridos. Aliás, “sugeriam uma correlação 

negativa entre modernização e participação, status e satisfação na velhice” (DEBERT, 

2004, p. 72).  

 Nas sociedades pré-industriais, os idosos possuem alto reconhecimento em razão 

do controle dos poucos recursos, de origem natural, bem como do conhecimento da 

tradição, ao passo que, nas sociedades industrializadas, a tendência é de perda 

progressiva de status, uma vez que reduzido o papel de higidez física, de agilidade, de 

liderança e de influência, com o progressivo afastamento da vida em comunidade. 

 Para Cowgill e Holmes, quatro fatores interferem nas condições das pessoas 

idosas em uma sociedade em processo de modernização. São, conforme síntese 

apresentada por Maria Elaine Catunda de Siqueira (2006, p. 50), as seguintes: 

a) tecnologia científica aplicada à produção econômica – leva à criação de novas 

ocupações profissionais em contextos urbanos, absorvendo os jovens e tornando 

obsoletos os conhecimentos e as aptidões das pessoas mais velhas. A falta de 

oportunidades de recapacitação conduz à aposentadoria precoce, à perda de rendimentos 

e a mudanças em papéis familiares e comunitários. Ocorre uma inversão de papéis entre 

jovens e idosos, passando os primeiros de dependentes a autônomos diante de idosos, 

que passam de autônomos a dependentes. 

b) urbanização – inclui a separação entre o trabalho e a vida doméstica e o 

distanciamento geográfico entre jovens migrantes urbanos e suas famílias, acarretando 

mudanças profundas nas relações intergeracionais. A segregação residencial entre 

gerações enfraquece os laços familiares, aumenta a distância entre as gerações e 

contribui para a redução do status social dos idosos. 

c) educação intensiva – gera uma situação na qual os jovens passam a ser mais 

capacitados do que os mais velhos. Com isso, invertem-se os papéis sociais, passando os 

jovens a ocupar posições anteriormente reservadas aos mais velhos. Essas mudanças 

ampliam a distância entre as gerações, causando a segregação intelectual dos idosos. 

Como os jovens representam o progresso, os recursos educacionais são 

preferencialmente a eles direcionados, acentuando o declínio no status dos idosos. 

d) tecnologias de saúde – inclui a introdução de ações de saúde preventiva, a melhoria 

dos níveis de nutrição e o advento de novas tecnologias curativas e de reabilitação nas 

sociedades em processo de modernização. Essas medidas modificam a estrutura 

demográfica das sociedades, diminuindo a taxa de mortalidade infantil e aumentando a 

perspectiva de vida e o número de pessoas idosas. A teoria argumenta que tais 

mudanças ocasionam uma competição intergeracional por empregos, em conseqüência 
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da qual os idosos são compelidos a abandonar o mercado de trabalho, com redução de 

renda, prestígio e status.  

 

 Vale recordar, ainda nos estudos desta teoria, que Palmore e Maeda (1985) 

detiveram-se sobre a realidade da sociedade japonesa. Eles estudaram que, na década de 

1970, havia um alto status nos idosos nipônicos, existindo, quinze anos depois, um 

acentuado declínio, em decorrência da intensificação da industrialização e da 

ocidentalização da cultura
38

.  

É pertinente, ainda nas teorias de primeira geração, apresentar a da subcultura, 

de acento marcadamente norte-americano, segundo a qual os idosos passam a 

desenvolver uma cultura particularizada, com preferências e cuidados próprios, reflexo 

do isolamento social a que são submetidos (SIQUEIRA, 2006, p. 50), o que acarreta, 

inclusive, a existência de grupos ativistas em defesa de direitos. Se por um lado analisa 

a realidade pelo olhar e pelo viver do idoso, por outro, parece restringir-se aos estudos 

microssociais, parecendo desconsiderar a contextualização daqueles grupos com toda a 

sociedade. 

Essa análise, porém, não se compatibiliza ainda com a realidade brasileira, pois, 

segundo Maria Eliane Catunda de Siqueira (2006, p. 51): “grupos de convivência e 

conselhos e fóruns de idosos não podem ser categorizados como tal, mas, talvez, como 

instrumentos de mobilização que podem contribuir para criar uma subcultura de 

idosos”. Ou seja: para que possam desenvolver um modus próprio, para que tenham 

alguma estabilidade, por assim dizer, para tal é necessário um mínimo de direitos 

assegurados, o que há tempos já é uma realidade na sociedade norte-americana.  

   

 1.6.2 Teorias sociológicas de segunda geração 

Neste segundo grupo, destacam-se a teoria da troca e a político-econômica do 

envelhecimento. 
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 A primeira postula que o idoso afasta-se por não ter maiores recursos 

comparativamente aos mais jovens, de modo que, para prosseguir, apenas se ostentasse 

recursos. Ou seja: haveria, por tal teoria, elaborada por Dowd (apud SIQUEIRA, 2006, 

p. 52), reciprocidade
39

 entre os mais idosos e os mais jovens, desde que os primeiros – 

aí a crítica a essa teoria – disponham de recursos para sustentar tais interações. 

 Já na teoria político-econômica do envelhecimento destacam-se os estudos de 

Alan Walker (1981), para o qual “as variações no tratamento e no status dos idosos 

podem ser compreendidas através do exame das políticas públicas, das tendências 

econômicas e dos fatores sócio estruturais” (SIQUEIRA, 2006, p. 53). Essa teoria 

parece ter pontos de conexão com a teoria da modernização, da primeira geração, à 

medida que parece valorizar mais o contexto social do que o individual, podendo, ainda, 

incorrer na mesma crítica, qual seja: a de desprezar ambientes particulares, 

considerando os idosos, de certo modo, como vítimas das estruturas sociais. Essa 

análise, a de que o envelhecimento é questão intimamente atrelada à influência 

econômica, parece não considerar o contexto individual dos idosos.  

 

 1.6.3 Teorias sociológicas de terceira geração 

Finalmente, esta divisão agrupa quatro teorias, cabendo ressaltar as teorias 

feministas do envelhecimento e a teoria crítica. 

As teorias feministas, criadas na década de 1970, destacam que o gênero – com 

ênfase, inclusive, no papel da mulher – deveria ser o principal enfoque nas tentativas de 

compreensão do envelhecimento e do indivíduo idoso, constituindo-se em princípio 

organizador para a vida social, durante todo o curso da vida. 

Essas teorias focalizam o nível microssocial, analisando principalmente a rede 

social, os cuidadores e as famílias de idosos, os significados sociais e as identidades no 
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processo de envelhecimento. No nível macrossocial, voltam-se para o estudo da 

estratificação por gênero e da estrutura de poder das instituições sociais. Preocupam-se 

com a integração dos níveis micro e macrossocial de análise, ao focalizarem as ligações 

entre o indivíduo e a estrutura social e ao destacarem as relações de poder que 

permeiam o processo de envelhecimento. As teorias feministas chamaram a atenção 

para os preconceitos de gênero dentro das ciências sociais. 

Mesmo reconhecendo a validade de tais proposições, segundo Maria Elaine 

Catunda Siqueira (2006, p. 55), aquelas apresentam algumas fragilidades:  

a) ao avaliarem que toda ciência social é baseada em um prévio sistema de valor, elas 

podem ser consideradas como sectárias;  

b) ao focalizarem acentuadamente a feminização do envelhecimento, ignoram a questão 

da masculinidade no envelhecer. 

 

Entre seus pontos fortes, a mesma autora destaca: 

a) Focalizam as necessidades da maioria da população idosa – as mulheres – e, ao 

mesmo tempo, enfatizam a importância de que sejam exploradas outras fontes de 

diferenças no envelhecimento, principalmente etnicidade e classe social. 

b)Abordam questões que são relevantes para a vida diária das mulheres, dando respaldo 

teórico para intervenções práticas voltadas para a população idosa. 

c)Fornecem modelos nos níveis micro e macrossocial, permitindo a ligação entre 

questões individuais e estruturais. 

d) Criticam as principais teorias feministas que ignoram as questões de idade e desafiam 

os preconceitos de gênero das principais teorias sociais do envelhecimento. 

 

A pesquisa gerontológica no Brasil deve aprofundar as questões relativas a 

gênero, para compreender globalmente, como pretende, o processo de envelhecimento, 

tornando mais efetivas as decisões em termos de políticas públicas.   

A teoria crítica, por seu turno, focaliza duas dimensões, a estrutural e a 

humanística, e apresenta como base para a investigação gerontológica os conceitos de 

poder, de ação social e de significados sociais. Essas proposições abrangem os seguintes 

aspectos: a) a subjetividade e a dimensão interpretativa do envelhecimento; b) a práxis, 

entendida como a de envolvimento em ações que visem mudanças, tais como propostas 

de políticas públicas para a população idosa; c) a importância da união entre acadêmicos 

e profissionais, por meio da práxis, para a produção de conhecimento que enfoque o 
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envelhecimento como processo emancipatório; d) a necessidade de crítica ao 

conhecimento já existente, à cultura e à economia vigente para criação de modelos 

positivos de envelhecimento que ressaltem a força e a diversidade do processo. 

São apontadas como principais lacunas da teoria o seu alto grau de abstração e a 

dificuldade de suas proposições serem empregadas por pesquisadores que utilizam o 

paradigma positivista. Apesar dessas limitações, a teoria crítica tornou-se um espaço 

importante para a discussão das principais correntes teóricas no campo do 

envelhecimento. A sua principal contribuição é desafiar a gerontologia a voltar-se para a 

elaboração de proposições na perspectiva humanística, visando a enriquecer e a 

aprofundar o debate sobre as questões associadas ao envelhecimento. 

Tendências diversas na gerontologia contemporânea, tais como a teoria político-

econômica do envelhecimento, as teorias feministas e a teoria do construcionismo social 

refletem as proposições da teoria crítica. Elas orientam também novas perspectivas 

teóricas, como, por exemplo, a teoria da diversidade e a gerontologia humanística. 

 

 

1.7 Idoso, classe social? 

 

Transpondo a análise segundo a qual a velhice torna-se apenas uma faixa etária 

dentro do espectro social, é possível mesmo situá-la, dado o contexto industrial em que 

se encontra, dizê-la mesmo como uma classe social. 

 Isso porque se acham situadas dentro de um ambiente econômico, e não mais 

como parte de uma ordem social, consoante Sedi Hirano (2002, p. 101). Poderiam, 

certamente, ainda segundo explicação desse autor (2002, p. 105), constituir-se, em 

tempos pré-industriais, como autêntico estamento, já que reverenciados pela honra 

inerente à sabedoria acumulada pelo tempo. 
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 É mesmo Weber quem poderia conceituar os idosos (apud HIRANO, 2002, p. 

106), em classe social, uma vez que neles, atualmente, existem os três componentes 

típicos, a saber: a situação de classe, determinada pela situação no mercado, intercâmbio 

pessoal e sucessão de gerações. É certo que há o que tal autor denomina “classes 

lucrativas positiva e negativamente classificadas”. Isso, porém, não afeta o conceito de 

classe social por ele oferecido, uma vez que, em uma mesma classe social, podem 

coexistir indivíduos das duas últimas denominações. 

 O conceito weberiano perdura, uma vez que, no que diz respeito à situação do 

idoso, é reflexo de sua posição no mercado (HIRANO, 2002, p. 202). Na sociedade 

industrial, salvo raríssimas exceções de idosos proprietários de meios de produção, ou 

de recursos pessoais, o estar no mercado, para os velhos, é muito mais uma situação de 

passividade, já que muitos não detêm mais os meios de produção e a força física 

indispensáveis para mantê-los como protagonistas. Insiste-se nisso: o fato de não ser 

mais força produtiva e o de apresentar, em seu bojo, aqueles que podem ou não produzir 

– sendo os últimos a maioria – não exclui a velhice como classe social.  

 Aliás, indo nessa direção – porém trabalhando com os conceitos de exclusão e 

inclusão – José de Souza Martins (2003, p. 16) afirma que: 

Pessoas situacionalmente pertencentes à mesma classe social, como é o caso da classe 

operária, podem estar incluídas e/ou excluídas. Elas podem estar integradas ou não nos 

mecanismos reprodutivos das relações sociais, mediados pelo princípio da igualdade 

jurídica e formal. Embora possam estar, ao mesmo tempo, socialmente excluídas e 

economicamente integradas nos mecanismos de reprodução ampliada do capital. 

Portanto, contraditoriamente situadas em face das possibilidades de participação plena 

nos meios de afirmação da sociedade contemporânea, como o mercado, o consumo e a 

propriedade.  

 

 

1.8 O conceito empregado neste trabalho 

 

 Estudados os principais teóricos acerca do envelhecimento, e sempre 

evidenciado – ora mais, ora menos intensamente – o entendimento do elaborador, bem 
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como apresentados, inclusive, vocábulos diferentes para o mesmo fenômeno, o emprego 

dos termos velho e idoso ocorrerá indistintamente. O primeiro, de inegável enfoque 

antropológico, não tem, ao menos em análise científica, qualquer preconceito ou 

tratamento pejorativo nele inseridos. Quanto a idoso, é um termo de acento mais 

legalista, uma vez que, inclusive, constante de várias normas legislativas protetivas da 

população com idade superior aos 60 anos. Assume-se, por tal opção de cunho objetivo, 

a crítica de que a velhice ainda é “uma categoria pouco precisa quando se trata de 

sociedades ocidentais complexas e, especialmente, quando estão em foco aquelas 

sociedades localizadas na periferia da economia capitalista globalizada” (LIMA, 2003, 

p. 8). Por isso mesmo, ao se chamar idoso aquele que possui idade superior a 60 anos 

não se levam em conta fatores desenvolvimentistas, institucionais e culturais, nos 

moldes propostos pela Professora Ângela Maria Machado de Lima. Tem-se em conta, 

precipuamente, a assecuração de direitos. 

 Expressões, porém, que estampam uma contemporização do tratamento do 

assunto, tal como “melhor idade”, “terceira idade”, são descartadas, uma vez que, sem 

se discutir uma possível origem favorável, entende-se que muitas vezes escamoteiam o 

problema real do idoso, a ser respeitado como grupo e não como gueto, ostentando um 

eufemismo que contrasta com a realidade de muitos indivíduos em tal faixa etária. 

 Observe-se que, para a adoção de tal termo, não se restringiu a análise 

exclusivamente em dois antagonismos – termos de natureza antropológico-jurídica de 

um lado e de aspecto dissimulador de outros, mas, levando-se em conta as apreciações 

apresentadas pelos vários autores, chegou-se à conclusão de que, reiterando, os termos 

idoso e velho são sinônimos, e que o tratamento que se lhes deve dar é o de um atual 

grupo etário apto a erigir-se como classe social, mediante a mobilização e a garantia de 

seus direitos, observados, ainda, os aspectos culturais e de formação coletiva inerentes a 

esse tratamento.  
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 Postos os conceitos e teorias relativos ao envelhecimento, é indispensável situar 

as repercussões legais que o fenômeno acarreta. Isso porque, diante do crescimento 

surpreendente, ao longo das últimas décadas, a prosseguir nas próximas, igualmente, é 

indispensável analisar como o Estado, que, na maioria dos países, regula-se por normas 

legais positivadas, tem procurado dar respostas a tal demanda.  
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2. PROTEÇÃO LEGAL AO IDOSO 

 

 

 O capítulo que ora se inicia não objetiva apenas catalogar os principais textos 

legais sobre o idoso. Seu intento, mais do que isso, é o de, examinando as normas, 

concluir em que medida aquelas tornam os idosos como sujeitos de direito ou objetos de 

proteção. No primeiro caso, a pessoa coloca-se em situação ativa. Ela busca a 

titularidade de seu direito, tornando-o realidade, seja pela criação da norma, seja pela 

aplicabilidade. Já a segunda hipótese, de característica nitidamente passiva, supõe um 

conjunto de benefícios assegurados, sem que, para obtê-los, a pessoa os tenha 

reivindicado expressamente. 

 Fixados tais limites, passa-se ao estudo da legislação aplicável à espécie, com 

ênfase nos tratados, considerando-se, nos tempos atuais
40

, o papel indispensável do 

direito internacional, que, paradoxalmente, mais avoluma de importância quanto 

menores se tornam as fronteiras entre países e se mitiga o próprio conceito de soberania. 

 A partir daí, é indispensável discutir se tal proteção já ocorre dentro no âmbito 

das constituições, dada a relevância que apresentam esses documentos na vida dos 

Estados. Segundo José Afonso da Silva (1999, p. 39): 

a constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a organização 

de seus elementos essenciais: um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, 

que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o 

exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os 

direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a constituição 

é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado (destaques 

no original).  

 

                                                 

40
 Legislar sobre o idoso, porém, não é tema recente. Já o Código de Manu, datado do século II a.C. e 

oriundo da Índia, é uma das mais antigas codificações da história do Direito, e estabelecia que era menor 

o crédito conferido ao testemunho de um idoso (Estâncias 70 e 71), mas, ao mesmo tempo, era mais 

benévolo ao perdoar injúrias praticadas pelos velhos (Estância 312) (RULLI NETO, 2002, passim). 

Norma mais antiga do que Manu, o Levítico, inserido noutro contexto especial e religioso, o judaísmo, 

por sua vez, estipulava, em seu capítulo 19, versículo 32, que “Levanta-te diante de cabelos brancos, e sê 

cheio de respeito por um ancião; é assim que terás o temor do teu Deus” (A BÍBLIA, 1996, p. 141).  
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 Considerando-se que a Constituição é a lei fundamental estatal, todo o 

ordenamento que é estabelecido
41

 deve estar de acordo com ela. Pérola Melissa Vianna 

Braga (2005, p. 212) salienta, no entanto, que:  

 uma diferença basilar existente entre aquilo que temos em nosso país, e o que existe em 

muitos dos países analisados, está na estrutura de apoio que os governos e as 

sociedades, de um modo geral, colocam em funcionamento para garantir que as regras 

legais criadas sejam obedecidas. 

 

 Anote-se, ainda, que não é o fato de a proteção ao idoso não estar expressa na 

Constituição que impede as normas infraconstitucionais de cuidarem do tema. Se assim 

não fosse, tal proteção praticamente não ocorreria, uma vez que poucos os textos 

constitucionais que o protegem claramente. Segundo Paulo Roberto Barbosa Ramos, em 

sua tese de doutoramento sobre o direito à velhice (2001, p. 92), apenas doze países o 

fazem. Na América Latina, Brasil, Cuba, México, Peru, Uruguai e Venezuela. Nos 

demais continentes, China, Espanha, Guiné-Bissau, Itália, Portugal e Suíça. 

 A preocupação de inserir na lei fundamental do país os direitos aos idosos não é 

privilégio, apenas, de tal segmento etário. É mesmo um reflexo da própria valorização 

dos direitos humanos, particularmente em sua terceira geração, que se vincula à 

solidariedade
42

. O desenvolvimento de tal tendência tem lugar, particularmente, desde o 

final da II Guerra Mundial, em 1945, com a criação da ONU e os tratados que se lhe 

seguiram. E ocorre, de acordo com Sandra Huenchuan Navarro (2004, p. 10) 

Desde hace menos de tres décadas, em los países occidentales se está produciendo um 

heterogêneo movimiento filosófico que atribuye um gran valor moral y político a ciertos 

grupos sociales. Esta reivindicación há ido ganando adeptos hasta reunir en la 

                                                 
41

 Inserem-se aqui leis complementares, leis, decretos, medidas provisórias, nos âmbitos federal, estaduais 

e municipais.  
42 Por oportuno, a divisão das gerações de direitos humanos prende-se diretamente ao lema dos 

revolucionários franceses de 1789, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Para Vitor Eduardo Tavares 

de Oliveira (2006, p. 86): “Se os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os direitos da 

segunda geração são os direitos da igualdade, cuja influência tem se mostrado principalmente nas 

constituições do pós-guerra. Dentre os direitos da segunda geração podemos citar os direitos econômicos, 

sociais e culturais. A terceira geração dos direitos fundamentais, por sua vez, é representada pelos direitos 

da fraternidade ou da solidariedade. Nesse grupo se enquadram o direito ao desenvolvimento, o direito à 

paz, o direito ao meio-ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o 

direito de comunicação”. 
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actualidade a un importante número de partidarios que consideran que a esos grupos les 

corresponden además derechos.
43

 

 

 Esse viés, por outro lado, é resistência a uma pós-modernidade individualista e 

deriva da própria incapacidade do estado neoliberal em acomodar a diversidade social, 

proporcionando um tratamento igualitário aos vários grupos sociais (RODRÍGUEZ 

ABASCAL, 2002, p. 425).  

 

 

2.1 Legislação internacional 

  

 Organismo internacional, a ONU também legisla em âmbito internacional, com 

base em seus organismos especializados. Não apenas. Também o faz a OEA, por meio 

de seus organismos especializados. 

 Entre os documentos importantes que foram produzidos pela primeira 

organização, de natureza mais genérica, mas que podem incidir em benefício dos 

idosos, destacam-se, além da Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969
44

, e o Protocolo Adicional em 

matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais para os países da América Latina, 

Caribe, Estados Unidos e Canadá, de 1988. 

 Além deles, importa salientar as resoluções destinadas aos idosos corporificadas 

nos relevantes Planos de Ação Internacional sobre o Envelhecimento, documentos 

produzidos nas conferências de Viena (1982) e Madri (2002).  

 O teor de todos esses textos, produzidos em momentos e em instâncias 

diferentes, como é previsível, oscila. Os limites de tal variação situam-se em sua força 

                                                 
43

 “Há pelo menos três décadas, nos países ocidentais se está produzindo um heterogêneo movimento 

filosófico que atribui um grande valor moral e político a certos grupos sociais. Essa reivindicação tem 

ganhado adeptos até reunir na atualidade um importante número de partidários que consideram que a 

esses grupos destinam-se mais direitos” (Tradução livre do autor). 
44

 Também conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica, ao qual o Brasil também aderiu. 
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vinculante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é instrumento que, embora 

vincule apenas os Estados pertencentes à ONU, dado o caráter universal que apresenta, 

granjeia, no entanto, força jurídica e política, sendo, muitas vezes, um instrumento 

capaz de gerar obrigações legais de acordo com o direito internacional 

(BUERGENTHAL, 1989). 

 Por sua vez, a OEA obriga aos Estados participantes a ajustar sua legislação ao 

que nela é estabelecido (HUENCHUAN NAVARRO, 2004, p. 11). Pondere-se ainda 

que as obrigações são aplicadas progressivamente, exigindo-se que tal ocorra ao limite 

máximo de forças de cada Estado. 

 A Assembléia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução n. 46/91, em 

itens traduzidos pelo Instituto Nacional Ouvidoria do Idoso, estabeleceu princípios em 

favor dos idosos, a saber: 

INDEPENDÊNCIA 
Ter acesso à alimentação, água, moradia, a vestuário, à saúde, ter apoio familiar e 

comunitário. 

Ter oportunidade de trabalhar ou ter acesso a outras formas de geração de renda. 

Poder determinar em que momento deverá afastar-se do mercado de trabalho
45

. 

Ter acesso à educação permanente e a programas de qualificação e requalificação 

profissional. 

Poder viver em ambientes seguros adaptáveis à sua preferência pessoal, que sejam 

passíveis de mudanças. 

Poder viver em sua casa pelo tempo que for viável. 

PARTICIPAÇÃO 
Permanecer integrado à sociedade, participar ativamente na formulação e inplementação 

de políticas que afetam diretamente seu bem-estar e transmitir aos mais jovens 

conhecimentos e habilidades. 

Aproveitar as oportunidades para prestar serviços à comunidade, trabalhando como 

voluntário, de acordo com seus interesses e capacidades. 

Poder formar movimentos ou associações de idosos. 

ASSISTÊNCIA 
Beneficiar-se da assistência e proteção da família e da comunidade, de acordo com os 

valores culturais da sociedade. 

Ter acesso à assistência da saúde para manter ou adquirir o bem-estar físico, mental e 

emocional, prevenindo-se da incidência de doenças. 

Ter acesso a meios apropriados de atenção institucional que lhe proporcionem proteção, 

reabilitação, estimulação mental e desenvolvimento social, em um ambiente humano e 

seguro. 

Ter acesso a serviços sociais e jurídicos que lhe assegurem melhores níveis de 

autonomia, proteção e assistência. 

Desfrutar os direitos e liberdades fundamentais, quando residente em instituições que 

lhe proporcionem os cuidados necessários, respeitando-se sua dignidade, crença e 

intimidade. Deve desfrutar ainda o direito de tomar decisões quanto à assistência 

prestada pela instituição e à qualidade de sua vida. 

                                                 
45

 Nesse sentido, a Resolução n. 162, da Organização Internacional do Trabalho, de 1980, dispõe sobre 

programa que permita aos trabalhadores enfrentar condignamente a aposentadoria.  
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AUTO-REALIZAÇÃO 
Aproveitar as oportunidades para total desenvolvimento de suas potencialidades. 

Ter acesso aos recursos educacionais, culturais, espirituais e de lazer da sociedade. 

DIGNIDADE 
 Poder viver com dignidade e segurança, sem ser objeto de exploração e maus-tratos 

físicos e/ou mentais. 

Ser tratado com justiça, independente da idade, sexo, raça, etnia, deficiências, condições 

econômicas ou outros fatores. 

 

 Esses itens programáticos, saliente-se, foram reflexo da Primeira Assembléia 

Mundial sobre o Envelhecimento ocorrida em 1982, em Viena. Já em 2002, na 

Assembléia de Madri, houve maior preocupação com o desenvolvimento dos países em 

desenvolvimento, cujo contingente populacional idoso só tende a aumentar. 

 Nos dois planos, segundo noticia Sandra Huenchuan Navarro (2004, p. 14), são 

temas centrais a realização dos direitos e liberdades fundamentais, bem como a garantia 

dos direitos econômicos, sociais e culturais, além dos direitos políticos e a eliminação 

de todas as formas de violência e de discriminação. 

 Em Madri, dado o aumento populacional e a necessidade de se produzir um 

texto à altura das demandas, discutiu-se a Estratégia Regional, em contexto latino-

americano e caribenho, cujos princípios sustentadores são o envelhecimento ativo, o 

protagonismo dos idosos, o respeito a heterogeneidade dos idosos e a solidariedade 

intergeneracional.  

 As duas assembléias, ocorridas em período relativamente curto – vinte anos –, 

dão mostra de que a comunidade internacional tem tentado oferecer respostas, não 

apenas por questões humanitárias, mas sobretudo porque a negligência ao progressivo 

envelhecimento populacional pode acarretar em perda dos direitos já existentes e, em 

certo sentido, a existência de uma verdadeira convulsão social. Interessante notar que, 

ao evocar a questão da participação, os dois eventos não o fazem apenas por valorização 

dos benefícios inerentes à democracia, mas porque o idoso, com a conseqüência de 

responsabilizar-se por seu destino, deve tomar parte efetivamente da vida em sociedade, 

e não apenas se restringir a ser protegido, bem ou mal, por aquela e pelo Estado. 
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2.2. Proteção ao idoso nos países desenvolvidos 

 

 Antes que se adentre à realidade latino-americana, parece indispensável 

descrever, ao menos de passagem, a experiência de alguns países que, não apenas por 

melhores condições sócio-econômicas como também por enfrentarem o envelhecimento 

há mais tempo, podem dimensionar melhor o quanto a realidade latino-americana, por 

variadas limitações, ainda está distante do tratamento devido a tal segmento etário. 

 Não é mera coincidência que os maiores percentuais da população idosa, 

segundo estatísticas da ONU (2001), atinjam os países de melhores indicadores. São 

eles: Itália (24,5%), Japão (24,3%), Alemanha (24%), Grécia (23,9%), Bélgica (22,3%), 

Espanha (22,1%) e Portugal (21,1%)
46

. Foram selecionados, para esta exposição, Itália, 

Japão, Espanha e Portugal, países com os quais a cultura latino-americana acha-se 

profundamente imbricada. 

 

 2.2.1 Itália 

 O texto constitucional italiano, em seu art. 38
47

, afirma que os que estiverem 

impossibilitados de trabalhar, seja por acidentes, invalidez, enfermidades e por terem 

atingido a velhice, deverão ser mantidos pelo Estado. Nítido resquício de uma época de 

                                                 
46

 Segundo o mesmo estudo, em projeções para 2025, haverá os seguintes percentuais: Japão, 35,1%; 

Itália, 34%; Alemanha, 33,2%; Grécia, 31,6%; Espanha, 31,4%; Bélgica, 31,2% e Reino Unido, 29,4%.  
47

 Textualmente: “Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha 

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 

di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 

L'assistenza privata è libera”.  (ITÁLIA, 2003). Tradução livre do autor: “Todo cidadão incapaz para o 

trabalho e desprovido dos meios necessários para viver tem direito à manutenção e à assistência social. Os 

trabalhadores têm direito a que sejam previstos e assegurados meios adequados as suas necessidades no 

caso de acidente, doença, invalidez e velhice, desemprego involuntário. Os incapacitados e os deficientes 

físicos tem direito à educação e à orientação profissional. Os deveres previstos neste artigo serão providos 

pelos órgãos e institutos integrados ao Estado. A assistência privada é livre”. 
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welfare state, uma vez que a Constituição Italiana data de 1947, período que revela um 

Estado que  passa a avocar para si o dever de assistência e previdência social (SOUSA, 

2004, p. 29). 

 A diminuição de tais garantias, passados mais de 60 anos, foi bastante pequena, 

considerando-se que, de lá para cá, além do aumento da população idosa, houve a 

diminuição do papel do Estado. A solução encontrada, noticia Ana Maria Viola de 

Sousa, foi majorar a idade inicial da população idosa para 75 anos (2004, p. 72). 

Inclusive, segundo essa estudiosa, os maiores de 80 anos são denominados “grandi 

anziani” (grandes anciãos).  

 

 2.2.2 Japão 

 Muito embora seja país de profunda vinculação com a realidade latino-

americana, e, especialmente, a brasileira, o sistema jurídico e a cultura nipônica são 

extremamente diferentes e, por isso, torna-se necessário, antes que se teçam 

considerações sobre as normas protetivas, mesmo que se considere a rápida 

ocidentalização experimentada pelo país após 1945, por imposição dos invasores norte-

americanos. 

 A vida política e social baseava-se, pelo menos até 1868, início da Era Meiji, em 

estrita obediência do inferior ao superior, bem como do filho ao pai, da mulher ao 

marido, do colono ao proprietário, do jovem ao menos jovem. Além disso, “a ordem 

estabelecida é considerada nesta época como uma ordem natural, imutável; é fundada 

sobre uma estrita separação das classes sociais” (DAVID, 2002, p. 606). As regras de 

comportamento, chamada giri, em japonês, apresentam muitas analogias com o li 

chinês; sendo observadas por tradição, por medo de censura e do desprezo social. Não 

havia regras jurídicas; nem advogados, nem escolas de direito, existindo poucos juízes, 

uma tênue organização judiciária; sendo que a repressão da desobediência de um 
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inferior era remetida à apreciação arbitrária do superior. Não existia, ainda, a figura do 

tribunal feudal, nem o julgamento pelos pares, como se praticava na Europa feudal 

(DAVID, 2002, p. 607; GILISSEN, 1988, p. 117).  

 Nem mesmo a rápida ocidentalização, segundo John Gilissen, propiciou a 

existência de grandes juristas japoneses, existindo, ainda hoje, dificuldades para 

transplantar os conceitos ocidentais em japonês.  

 Por outro lado, René David (2002, p. 608), afirma que: 

Um progresso espetacular fez do Japão uma das maiores nações da nossa época no 

comércio mundial. Apresenta-se atualmente uma legislação moderna, que aparente o 

direito do Japão aos direitos do Ocidente, e mais especialmente aos direitos românicos 

do continente europeu. Os trabalhos escritos no Japão confirmam-nos essa impressão de 

uma total ocidentalização do direito, do pensamento jurídico e da sociedade japonesa. 

Os trabalhos de filosofia do direito escritos pelos japoneses expõem as teorias do 

Ocidente, sem qualquer alusão às idéias tradicionais, especificamente japonesas. Uma 

solução de continuidade absoluta parece existir entre o antigo direito e o direito 

moderno japonês. É muito rara a referência ao direito antigo, do qual não existe 

nenhuma obra que o trate no seu conjunto. O direito japonês atual liga-se de modo 

exclusivo ao direito ocidental.  

 

 O fato é que, a partir de 1872, noticia o mesmo autor, uma série de códigos 

adentra à realidade jurídica do país, entre eles, penal, de instrução criminal, organização 

judiciária e processo civil. Completaram a obra o Código Civil e do Comércio.  

 Posto isso, deve-se considerar a Constituição de 1947, a qual não prevê 

nenhuma norma explícita em favor de idosos. Compreende-se que tal se deu por dois 

motivos: o momento histórico em que foi imposta pelos norte-americanos não permitiu 

grandes discussões acerca de direitos humanos e de grupos, restringindo apenas à 

diminuição do papel do Imperador, sua submissão ao Parlamento – a Dieta – e o 

antibelicismo. Além disso, mesmo para a época, pouquíssimos países ocidentais 

inscreviam em suas constituições a proteção aos idosos e, no caso do Japão, acredita-se 

que, ainda nos dias de hoje, seria dispensável tal previsão, dada a consciência coletiva 

da sociedade japonesa no que tange à proteção aos idosos, às crianças e àqueles que se 

dedicam às atividades do magistério. 
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 Observe-se, porém, que, em consonância com a Constituição, que determina que 

o trabalho é direito e dever de todos (art. 27), existe uma lei de proteção ao trabalho dos 

idosos (n. 68, de 25 de maio de 1971), cujo texto, bastante minucioso, disciplina o 

sistema de emprego, a recolocação profissional, o seguro-desemprego, o progressivo 

aumento da idade de aposentadoria
48

, entre outros benefícios (JAPÃO, 1971).  

 

 2.2.3 Espanha 

 País que, no dizer de Pérola Melissa Vianna Braga (2005, p. 217), “trouxe ao 

ponto máximo de seu ordenamento a preocupação com os idosos”, a Espanha, no art. 50 

de sua Constituição, estabelece que: 

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periodicamente 

actualizadas, la suficiencia ecónomica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y 

con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un 

sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, 

cultura y ocio
49

.  

 

 O teor deste artigo dá mostras que a preocupação com o idoso pretende que ele 

seja sujeito de direitos, incluindo-o socialmente.  

 A partir dos 60 anos, os idosos são denominados mayores. A aposentadoria 

chega aos 65 anos, a chamada terceira idade. Aos 80 anos e mais, são longevos. 

(SOUSA, 2004, p. 35). 

 A despeito da previsão favorável, o jurista espanhol Cristóbal Fábrega Ruiz 

(2000, passim) assegura que os idosos não têm, na Espanha, a devida atenção sanitária e 

social, ficando reservados à família todos os cuidados. Aliás, é da cultura espanhola 

uma certa resistência na chamada institucionalização em entidades de longa 

permanência
50

.  

                                                 
48

 Garantindo-se o emprego, por outro lado.  
49

 “Os poderes públicos garantirão, mediante aposentadorias adequadas e periodicamente atualizadas, a 

sobrevivência econômica aos cidadãos durante a terceira idade. Além disso, e independentemente das 

obrigações da família, promoverão seu bem-estar por meio de um sistema de serviços sociais que 

cuidarão de seus problemas específicos da saúde, da cobertura financeira, da cultura e do lazer” 

(Tradução livre do autor).  
50

 Anteriormente conhecidas como asilos.  
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 O mesmo autor observa que a terceira idade ocorre com a ruptura da família 

provocada pela sociedade industrial e a despersonalização das relações humanas. Já 

quando o idoso se encontra incapacitado pelas enfermidades e depende de outras 

pessoas, fala-se em “quarta idade”. 

 Ressalte-se, ainda, na legislação espanhola, já a partir da Constituição, a soma de 

poderes atribuída ao Ministério Fiscal – versão local do que vem a ser o Ministério 

Público brasileiro – para que fiscalize e defenda os direitos fundamentais das pessoas. 

No Reino de Aragão existe o chamado Consejo Aragonés de la Tercera Edad, criado em 

1990 e que, de certa forma, assemelha-se aos agrupamentos estudados neste trabalho
51

.  

 Há, por fim, a figura do “letrado defensor”, que, à semelhança do Defensor 

Público no Brasil, que é um advogado, tem por atribuição defender e promover os 

direitos da pessoa idosa.  

 

 2.2.4 Portugal 

 A Constituição de 1976, promulgada após 48 anos de ditadura salazarista, 

reflete, em vários pontos, não só o anseio por liberdade, manifestado em vários 

expedientes de liberalização democrática, como também pelo respeito aos direitos 

humanos. 

 Assim, o art. 72 fala expressamente na “terceira idade”, em uma época em que, 

mesmo para muitos estudiosos do envelhecimento, a expressão não era de uso tão 

recorrente. O texto assim se expressa, em grafia original : 

1. As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e 

convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e 

superem o isolamento ou a marginalização social. 

                                                 
51

 Por exemplo, no citado conselho, inicialmente chamado Consejo Aragonés de las Personas Mayores, há 

previsão de participação não apenas de pessoas físicas e de órgãos públicos, sendo acolhidas também 

associações, federações de associações, entidades, organizações que tenham por objetivo a promoção do 

idoso. O texto legal, refletindo uma realidade peculiar, lista expressamente, entre os objetivos do 

Conselho, a defesa dos interesses de aposentados e pensionistas. Fica também evidente o papel 

fiscalizador de recursos destinados à população idosa, com empenho, ao menos no plano normativo, 

bastante superior ao da realidade de São Paulo, por exemplo. (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ARAGÓN, 1990).  
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2. A política de terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural 

tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através 

de uma participação activa na vida da comunidade. 

 

 

 O pioneirismo não se restringiu apenas ao emprego da nomenclatura. De fato, ao 

discorrer sobre a participação comunitária, a capacidade de realização pessoal e a 

superação da exclusão social, o texto é expresso a prestigiar o idoso não como objeto de 

proteção, mas, sim, como sujeito de direitos. A preocupação com o binômio saúde-

previdência, que marca tantos outras normas do gênero, aqui fica diluída na “segurança 

econômica”.  

 Não que tais necessidades não constem do texto. Figuram, sim, no espaço 

próprio em que são tratadas. Veja-se, por exemplo, sobre a previdência social, em 

trechos do art. 63: 

3. O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, 

viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de falta ou 

diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho. 

4. Todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pensões de 

velhice e invalidez, independentemente do sector de actividade em que tiver sido 

prestado  (grifou-se). 

 

 No que pertine à saúde, dispõe o art. 64: 

  O direito à protecção da saúde é realizado: 

  (...) 

b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, 

designadamente, a protecção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria 

sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura 

física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação 

sanitária do povo e de práticas de vida saudável (grifou-se).] 

 

 

 E, finalmente, o art. 67, sobre o papel da família: 

  (...) 
2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da família: 

(...) 

b) Promover a criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches e de outros 

equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma política de terceira idade; 

(grifou-se) 
 

 Não passa despercebido, ainda, que o constituinte português trabalha com os 

dois termos: velhice e terceira idade. A primeira, abordada em partes que cuidam de 

situações de necessidade social – saúde e previdência – remete à idéia de depauperação 
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física. Já o conceito de terceira idade empregado vincula-se ao chamado envelhecimento 

físico saudável e livre da marginalização, a senescência.  

 Anote-se, ainda, que a legislação infraconstitucional que se seguiu tem garantido 

os benefícios previdenciários, promoção de lazer, atendimento a deficientes físicos e a 

chamada universidade da terceira idade. 

 

 

2.3 O direito do idoso nos países latino-americanos 

  

 Dado o caráter relevante que têm as constituições na vida jurídica de um país, 

verdadeiro pilar dos direitos humanos, a análise das normas latino-americanas por elas 

deve passar. Insiste-se que, mesmo estando estatuídas as garantias, na maioria dos 

casos, não significa que sejam efetivadas. Aliás, essa lacuna, se por um lado é 

lamentável, porque priva, muitas vezes, direitos dos mais elementares, por outro parece 

ter a virtude de convocar um esforço de mobilização de todos os idosos, para que, 

tomando consciência de seus direitos, passem a pressionar o Poder Público para a sua 

efetivação. 

 Relevante e minudente estudo sobre a legislação latino-americana foi elaborado 

por Sandra Huenchuan Navarro (2004), sendo tal relatório a base das considerações que 

a seguir estão expostas. 

 Analisando 21 Constituições latino-americanas
52

, a autora constata que, em 19 

delas, ao menos, há algum tipo de proteção aos idosos, ainda que não os expresse 

                                                 
52

 A saber, por país e data de promulgação: Argentina (1853), Bolívia (1994), Brasil (1988), Chile (1980), 

Colômbia (1991), Costa Rica (1949), Cuba (1976), Equador (1998), El Salvador (1983), Guatemala 

(1983), Honduras (1982), México (1971), Nicarágua (1995), Panamá (1972), Paraguai (1992), Peru 

(1993), Porto Rico (1952), República Dominicana (1994), Trinidad e Tobago (1997), Uruguai (1967) e 

Venezuela (2000). Observe-se que, à exceção dos Textos da Argentina, da Costa Rica, do Estado 

autônomo de Porto Rico, os demais apresentam menos de quarenta anos, o que denota a instabilidade 

política na região e a tendência de, superado um período autoritário ou de gravíssima crise institucional 

(caso da Venezuela e da Bolívia, por exemplo), “reescrever” as normas jurídicas nacionais, tomando por 

base o próprio texto constitucional.  
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textualmente, restringindo-se no direito à independência (15 países
53

) ao cuidado (13 

países
54

), à dignidade (5 países
55

), e apenas dois Textos garantem o direito à 

participação: o equatoriano e o brasileiro.  

 Reitere-se, por oportuno, que uma garantia estar escrita na Constituição nem de 

longe significa que seja efetivamente aplicada. Se, por um lado, há o dever estatal de 

atendimento às garantias, por outro, há o dos membros de uma sociedade de 

permanecendo vigilantes, mobilizarem-se para que a previsão textual se torne realidade. 

 Essa, aliás, uma tendência recorrente em muitas das Constituições latino-

americanas, as quais, freqüentemente, prolixas e minuciosas, praticam a ambigüidade 

porque, no intento oficial de defender direitos e garantias, terminam por mitigar a 

normatividade plena dos comandos constitucionais, desmoralizando-os, por assim dizer, 

transformando-os e restringindo-os a meras normas de organização estatal, 

estabelecendo apenas enunciados programáticos, que ostentam limitada eficácia. 

  

 2.3.1 Direitos e direitos: as formas de garantias 

 É bem certo que os 21 países analisados envolvem realidades díspares entre si. 

Por isso mesmo, a dimensão que propiciam a cada uma das garantias tende a ser 

diferente também.  

 No que diz respeito ao direito ao cuidado, em algumas nações ele é tido como 

garantia particular, como no caso de Colômbia e Cuba, e, em outros, como no Brasil, 

pertencem à proteção prestada a grupos vulneráveis, tais como as crianças. Assim, no 

primeiro caso, o dever de cuidado restringe-se à família. No segundo, já passa a esfera 

estatal. 

                                                 
53

 Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 

Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.  
54

 Colômbia, Cuba, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, 

República Dominicana e Venezuela.  
55

 Brasil, Costa Rica, Equador, México e Paraguai.  
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 A seguridade social que, ao lado da proteção à saúde, é tema que encima a 

agenda de prioridades ao idoso, ostentando pontos em comum nos países estudados: a 

proteção proporcionada sempre está muito aquém das necessidades dos idosos. O 

Brasil, observe-se, é dos poucos países a incluir a população rural como beneficiária da 

seguridade.  

Uma alternativa encontrada, mas que não contempla a população de baixa renda, 

é a previdência privada, por meio da qual forma-se um fundo, ao longo da vida, sendo 

que o beneficiário escolhe qual o valor e o tempo de sua contribuição, que refletirão, 

evidentemente, no benefício a ser recebido. 

 De um modo geral, antes da década de 1990, a idade era tratada, na legislação, 

como “qualquer outra condição social” (HUENCHUAN, 2006, p. 53). A autora acredita 

que a mudança em tal trato ocorreu quando da Assembléia Geral das Nações Unidas, 

ocorrida em 16 de dezembro de 1991. 

 É bem verdade que um evento exterior impactou a concepção normativa de 

vários países. Porém, não se pode desprezar o desenvolvimento interno que vários deles 

apresentaram, no sentido de propiciar tratamento legal específico aos idosos, produto, 

em grande parte, da mobilização dos setores interessados, os quais passaram a exercer 

pressões sobre os programas governamentais.  

 Nota-se que, ao lado de tantas outras conquistas legais, a mudança na legislação 

se dá no mesmo momento em que se encerram as ditaduras militares no continente, em 

meados da década de 1980, o que propiciou não só uma maior articulação entre os 

movimentos de pressão como também que esses alcançassem, em âmbito legislativo, 

efetivos resultados. 

 Ao lado de tais conquistas, também não se pode ignorar que, ao lado de tal 

movimento, outro se produz, segundo Rodríguez Abascal (2002, passim), nos países 

ocidentais, de índole filosófica, a qual atribui um “grande valor moral e político” a 
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certos grupos sociais. Essa valorização, por certo, vem acompanhada pela 

implementação de direitos, os quais, ocorrendo para grupos específicos, tenciona 

romper o paradigma de que a mera igualdade de direitos, por si só, não assegura 

nenhuma mudança na situação de muitas pessoas, e, igualmente, de alguns grupos. É 

bem o que ocorre, uma vez que os idosos, individualmente, já são titulares de direitos,  

 

 

2.4 Brasil e Uruguai: comparativo legislativo 

  

 2.4.1 Histórico brasileiro 

 O Brasil, desde os tempos da Colônia, prestou atendimento aos idosos. 

Importante é saber sob qual égide. De fato, o móvel assistencialista não previa 

legislação protetiva, mas apenas a prática dominadora dos portugueses, no que Eneida 

Haddad (2003, p. 108) denomina “uma legião de repaganizadores”, uma vez que muitas 

das obras assistenciais objetivavam não apenas prestar socorro material e espiritual aos 

necessitados, mas constituir um grupo que reclamava amparo diretamente da iniciativa 

privada, por meio das Santas Casas de Misericórdia, os asilos e outras iniciativas 

similares.  

 Já nos primeiros anos da República, há um arremedo de incorporação das 

práticas assistencialistas às políticas sociais brasileiras, decorrência direta das pressões 

oriundas do movimento sindical, cujo ideário havia sido transplantado pelos imigrantes 

italianos e espanhóis, que chegaram ao Brasil no início do século XX.  

 Com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, uma série de 

instituições de assistência foram criadas, tais como a Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC), entre outras iniciativas, as quais, saliente-se, 
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não eram destinadas especificamente a idosos, mas que os beneficiava. Note-se que não 

havia sua segmentação, seja como classe, seja como grupo, a qual só viria a ocorrer 

décadas mais tarde. 

 Posteriormente, com o golpe de 1964, a política de acento assistencialista 

prosseguiu, mantidas algumas especificidades anotadas por Eneida Haddad (2003, p. 

110): 

As práticas assistenciais voltaram-se não apenas para o equacionamento da correlação 

de forças em confronto na sociedade civil, tendo por objetivo a consolidação da 

hegemonia das classes que se apossaram do poder do Estado, mas também – e 

principalmente, vale destacar – para o processo de acumulação capitalista em curso, 

transformando-se, inclusive, em investimentos de capital. Além do mais, o golpe militar 

fez destacar, no plano das políticas públicas de assistência social, dois outros aspectos. 

Primeiro, aquilo que era apenas latente tornou-se manifesto: de fato, a política social 

ganhou feição definitiva por meio do binômio repressão-assistência; segundo, a ação 

estatal espraiou-se pelas áreas de saúde, habitação, educação, além de ter reconfigurado 

as tradicionais políticas de segurança, justiça e promoção humanas. 

 

 Na década de 1970, reconhecendo que o atendimento aos idosos prestado 

indiretamente por meio das instituições particulares não era o suficiente, o Estado cria o 

Ministério da Previdência e Assistência Social, retirando-o da alçada do Ministério do 

Trabalho. Foi criada, também, por meio da Lei n. 6.179, de 1974, o benefício de 

assistência social, que então era de metade do salário mínimo aos que não tivessem 

condições de subsistência, tivessem ou não recolhido para a Previdência Social. Essa 

benesse foi estendida à população rural idosa, por meio do FUNRURAL (Fundo de 

Assistência e Previdência do Trabalhador Rural). 

 A abertura política, ocorrida no final daquela década e no início da seguinte, vê 

surgir ou faz surgir um aumento do número de associações e federações de aposentados 

e pensionistas. São esses movimentos que, como afirmado, ganham força durante a 

Constituinte de 1987-1988, culminando com vários dispositivos protetores dos idosos. 

 É dicotômico o debate então travado: de um lado, esses movimentos de 

aposentados, tendo como foco a questão previdenciária e de assistência médica-

hospitalar. De outro, o Estado e o SESC, por exemplo, que, ao desejarem integrar o 
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idoso na sociedade, nada falam sobre o direito à dignidade, a mobilização dos idosos, 

indicando que a administração da velhice aumenta, em muito, a responsabilidade estatal 

(HADDAD, 2003, p. 114).  

 A Constituição promulgada a 5 de outubro de 1988, reiterou os direitos já 

anteriormente assegurados, quais sejam, os de bem-estar social (Preâmbulo), da 

cidadania (art. 1º, II), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e direito à saúde (art. 

196). Há a previsão do voto facultativo, para os que já atingiram 70 anos (art. 14, II, b). 

A aposentadoria compulsória, no serviço público, dá-se aos 70 anos (art. 40, parágrafo 

1º, III), e tal limite não se verifica na iniciativa privada
56

.  

 O dispositivo que mais diretamente trata dos idosos é o art. 230: 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida. 

§ 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus 

lares. 

§ 2º. Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes 

coletivos urbanos. 

 

 2.4.1.1 A Política Nacional do Idoso (PNI) 

 A mobilização dos idosos, que desembocara na elaboração da vigente 

Constituição, prosseguiu
57

. Em 1994 foi sancionada a Política Nacional do Idoso, por 

meio da Lei n. 8.842. Seu funcionamento foi regulamentado pelo Decreto n. 1.948, de 

1996, sendo regida pelos seguintes princípios: 

I – a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos 

da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, 

bem-estar e direito à vida: 

II – o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto 

de conhecimento e informação para todos; 

III – o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 

IV – o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 

efetivadas por meio desta política; 

V – as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições 

entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e 

pela sociedade em geral, na aplicação desta lei.  (BRASIL, 1994).  

 

                                                 
56

 Sobretudo após a Lei n. 9.876, de 1999, que criou o chamado “fator previdenciário”, muito embora os 

trabalhadores da iniciativa privada possam se aposentar aos 65 anos, é recomendável que permaneçam na 

ativa, pois, em tese, seus benefícios de aposentadoria seriam maiores, ao deixarem seus empregos. 
57

 Para melhor desenvolvimento sobre o tema, veja-se o item 3.2.  
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 Esta lei, inclusive, foi a primeira a definir que idoso era o maior de “sessenta 

anos”, determinação reiterada pelo Estatuto, que foi promulgado nove anos depois. 

 Malgrado a iniciativa pioneira, em âmbito federal
58

, não tenha vicejado tal como 

se esperava
59

, uma vez que advinda exatamente em um período em que programas de 

governo passaram atingir aos benefícios mais necessários aos idosos, tais como 

previdência social e saúde, essa norma revestiu-se de importância, à medida que pôde 

incorporar, ao menos em norma escrita, alguns direitos dos idosos, sendo mesmo uma 

preparação ao Estatuto do Idoso, de que adiante se tratará. 

 

 2.4.1.2 O Estatuto do Idoso 

 A Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, denominada Estatuto do Idoso, 

insere-se, dentro do que já era prática recorrente pelos legisladores brasileiros
60

, como 

um microssistema jurídico. Essa denominação, ofertada por Foucault em seu 

Microfísica do poder (1998), tem em vista normas setoriais que procuram, o mais 

minuciosamente possível, tratar dos mais amplos aspectos relacionados ao tema. Assim 

é que no Estatuto do Idoso contempla normas de proteção social, bem como 

dispositivos de natureza criminal, processual, administrativa, com a observação de que 

há especificidade, mas não isolamento, sob pena de fragmentação do sistema jurídico, 

sem a necessária coesão que as normas devem ter, tendo na Constituição Federal um 

núcleo agregador.  

 Sem revogar a PNI, o Estatuto, em minuciosos 118 artigos, complementa tal 

norma, reiterando vários dispositivos já previstos na Constituição Federal, confirmando 
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 O recorte é necessário uma vez que, sendo uma república federativa, o Brasil pode possuir, no caso do 

trato à questão dos idosos, leis federais, estaduais e municipais, as quais devem ser harmônicas, dentro do 

respectivo espaço de incidência. 
59

 Nesse ponto, observe-se, a PNI passou a prever a existência dos Conselhos de Idosos, em âmbito 

federal.  
60

 Tal como se deu nas normas de proteção ao consumidor, à criança e ao adolescente, aos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais.  
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sua natureza estatutária, isto é, a de reunir, em um só texto, o maior número possível de 

direitos e garantias. 

 Sem descer a tais detalhamentos, apresentam-se, em linhas gerais, os principais 

pontos contidos em tal norma: 

  Violação de direitos – é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos 

direitos do idoso (EI, art. 4.º, § 1.º). É dever, ainda, de todo cidadão, comunicar à 

autoridade qualquer violação ao EI que tenha testemunhado ou sabido (EI, art. 6.º). 

Direito à vida – o envelhecimento é protegido como direito social e dever do 

Estado garantir a proteção à vida e à saúde do idoso (EI, arts. 8.º e 9.º).  

Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade – além do que já é assegurado 

na Constituição Federal sobre tais assuntos, o art. 10 do EI o complementa com o direito 

de ir, vir e estar nos logradouros públicos, além da faculdade de buscar refúgio, auxílio 

e orientação. Além disso, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 

física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, identidade, autonomia, 

valores, idéias, crenças, espaços e objetos pessoais do idoso. 

Alimentos – O idoso que não tiver como se sustentar poderá escolher, entre os 

parentes, quem o manterá (EI, art. 12). Caso não existam familiares em condições, a 

obrigação vai desloca para o Poder Público (EI, art. 14). 

Saúde – Além da atenção integral e da assistência pelo SUS – Sistema Único de 

Saúde, é importante salientar que o EI obriga o Poder Público a fornecer gratuitamente 

aos idosos medicamentos, especialmente os de uso continuado, bem como próteses, 

órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (EI, art. 15, 

§ 2.º). Nos planos de saúde é vedada a discriminação do idoso nos planos para cobrança 

de valores diferenciados (EI, art. 15, § 3.º). Isso colide com a Lei 9.656/98, que cuida 

dos planos de saúde. Por ela, os planos se dividem em sete faixas etárias, sendo as duas 

últimas de 60 a 69 anos, e de 70 em diante e o valor cobrado na última podia ser de até 
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seis vezes o estipulado na primeira, que vai dos 0 aos 17 anos. Com a nova lei, ao 

menos formalmente, tal prática fica proibida. 

O idoso internado ou em observação terá direito a acompanhante, desde que o 

médico o autorize para tal (art. 16). 

Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idosos devem ser 

comunicados pelos profissionais da saúde à Polícia, ao Ministério Público, ao Conselho 

Municipal do Idoso (onde houver), ao Conselho Estadual do Idoso ou Conselho 

Nacional do Idoso (EI, art. 19). 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer – São assegurados como direitos ao 

idoso, com ênfase a poder ter acesso à educação, à computação, à universidade aberta 

(EI, art. 25), participando de comemorações de caráter cívico, de modo a valorizar sua 

vivência às demais gerações (EI, arts. 20 e 21). As escolas deverão apresentar em seus 

currículos conteúdos voltados a explicar o processo de envelhecimento, ao respeito e à 

valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito (EI, art. 22). 

As atividades culturais e de lazer implicarão em descontos de pelo menos 50% 

(cinqüenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de 

lazer (EI, art. 23). 

Trabalho – é proibida a discriminação por idade, inclusive em concursos 

públicos, exceto quando a natureza da função exigir (EI, art. 27).  

Assistência Social – As pessoas, a partir dos 65 anos – antes o benefício era 

concedido somente aos 67 anos – terão direito a um salário mínimo, estipulado pela Lei 

Orgânica da Assistência Social, aos idosos considerados incapazes de prover sua 

subsistência ou cujas famílias não comprovem renda para tal (EI, art. 34).  

Institucionalização – a preferência é pela convivência do idoso em família (art. 

3.º, parágrafo único, V). Caso não seja possível, por questões econômicas ou outras, e 

sua colocação em entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar 



 57 

contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada (EI, art. 35). No caso de 

entidades particulares, a mensalidade a ser cobrada do idoso não poderá ser superior a 

70% (setenta por cento) a qualquer benefício previdenciário ou de assistência social 

recebido pelo idoso (EI, art. 35, § 2.º).  

Habitação – Nos programas habitacionais públicos ou financiados com dinheiro 

público, 3% das unidades serão destinadas aos idosos, além de terem equipamentos 

públicos (centro comunitário), não possuírem barreiras arquitetônicas e urbanísticas 

(escadas, pisos escorregadios) e serem de pagamento compatível com os rendimentos do 

idoso (EI, art. 38). 

Transporte – Os maiores de 65 anos terão gratuitos os serviços coletivos 

públicos urbanos e semi-urbanos (EI, art. 39), bastando, para isso, a apresentação de 

documento pessoal que faça prova da idade. Entre a idade de 60 a 65 anos ficará a 

critério do município decidir pela gratuidade, por meio da respectiva Câmara de 

Vereadores.  

Nos veículos coletivos, 10% dos assentos serão destinados para idosos, devendo 

ser identificados. 

No transporte coletivo interestadual, haverá duas vagas gratuitas para idosos 

com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, bem como desconto de 50%, no 

mínimo, no valor das passagens, para idosos que passarem do número das vagas 

gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos (EI, art. 40). Essa última 

norma, contudo, teve tumultuada regulamentação, contestada judicialmente, e, na 

atualidade, ainda sem aplicação. 

Nos estacionamentos públicos e privados, deverão ser reservados 5% das vagas 

para os idosos (EI, art. 41). 

Crimes – a nova lei estabelece punições que vão de dois meses a um ano de 

detenção e multa, em caso de maus-tratos (EI, art. 99). De um a quatro anos de reclusão, 
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se a infração resultar em lesão corporal grave (EI, art. 99, § 1.º). Em caso de morte, a 

pena aumenta para reclusão de quatro a 12 anos (EI, art. 99, § 2.º). 

Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações 

bancárias e aos meios de transporte, ou ainda, desdenhar, humilhar e menosprezar a 

pessoa idosa resultará em pena de reclusão de seis meses a um ano e multa (EI, art. 96). 

O Estatuto aumenta em 1/3 a pena se a vítima estiver sob os cuidados ou 

responsabilidade do infrator. 

Será também crime abandonar o idoso em hospitais e casas de saúde. Pena de 

detenção de seis meses a três anos e multa (EI, art. 98). No caso de o crime ser a falta de 

assistência ao idoso, quando é possível fazê-lo sem risco pessoal, ou dificultar a 

assistência de saúde, sem justa causa, a pena varia de seis meses a um ano de detenção e 

multa (EI, art. 97). 

Para quem se apropriar ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro 

rendimento do idoso, a punição é reclusão de um a quatro anos e multa (EI, art. 102).  

Coagir o idoso a doar, contratar, fazer testamento, ou ainda outorgar procuração 

é crime, e a pena vai de dois a cinco anos de reclusão (EI, art. 107).  

Exibir por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas 

ou injuriosas à figura do idoso incorre em pena de detenção de um a três anos e multa 

(EI, art. 105).  

Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para 

fins de administração de bens ou deles dispor livremente, ou, ainda, lavrar ato notarial 

(por exemplo: escritura de doação). Pena: reclusão de dois a quatro anos (EI, arts. 106 e 

108).  
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 No que tange aos Conselhos, objeto mais próximo deste trabalho, que tinham 

sido criados pela PNI
61

, foram mantidos no Estatuto do Idoso, no art. 7º. Já o art. 19 

afirma que a suspeita de maus tratos contra idosos, entre outros órgãos, será comunicada 

aos Conselhos (Nacional, Estadual e Municipal).  

 Quando a entidade de longa permanência for de natureza filantrópica, poderá ela 

exigir o custeio, pelo idoso, no valor máximo de 70% de seus rendimentos 

previdenciários. Será o Conselho, pela letra do art. 35, § 2º, desta vez em sua 

modalidade municipal, que regulará essa forma de participação. Ainda quanto a tais 

entidades, o parágrafo único do art. 48 determina que inscrevam seus programas no 

Conselho Municipal. Tais programas devem prever estabelecimentos em condições de 

habitabilidade, a clareza de seus objetivos estatutários, a regular constituição – ou seja, 

não pode ser entidade informal –, e a idoneidade de seus dirigentes deve estar 

demonstrada. O Conselho, ainda, tem por dever fiscalizar o funcionamento de tais 

entidades (art. 52). 

 Finalmente, o Decreto n. 5.109, de 17 de junho de 2004 (BRASIL, 2004), passou 

a disciplinar o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, sendo estudados mais 

detidamente os seus reflexos no item 3.6.  

  

 2.4.2 Histórico uruguaio 

 Conhecido até a década de 1960 como "a Suíça da América Latina", o Uruguai 

possuía elevados indicadores sociais e estabilidade política. Na década seguinte, a 

escassez de recursos energéticos, a incipiente industrialização e a baixa dos preços da 

carne e da carne no mercado internacional concorreram para a desestabilização 

econômica no Uruguai. 
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 Cabe aos Conselhos a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional 

do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. 
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 O período de fastígio econômico, que atinge sua pujança na primeira presidência 

de Battle y Ordóñez, de 1911 a 1915 (NAHUM, 2007, p. 34), propicia o surgimento de 

extensa legislação social, como forma de prevenir as lutas sociais já existentes na 

Europa, e testemunhadas por Battle. Nesse sentido: 

El Estado debía acentua su intervención em aras de la tranquilidad pública y de la 

justicia social. Al actuar como árbitro em los diversos conflitos sociales, debía tener 

presente que la justicia debía inclinarlo a la protección de los miembros más débiles de 

la sociedad: el obrero (jornada laboral de 8 horas); el empleado (extensión de las 

jubilaciones); el anciano (pensiones a la vejez); el enfermo (asistencia pública, laica y 

gratuita); el nino (educación secundaria gratuita); la mujer (divorcio por su sola 

voluntad).
62

  (NAHUM, 2007, p. 35) 

 

 Anote-se que tais normas protetivas só chegariam em países como o Brasil cerca 

de trinta anos mais tarde, já na Era Vargas, e, na Argentina, apenas em meados de 1940, 

quando Perón foi nomeado Secretário do Trabalho. Tais países, embora ostentassem 

razoáveis indicadores econômicos, se comparados ao Uruguai, perdiam-no, se fosse 

feita a comparação per capita, seja pela extensão territorial, seja, principalmente, pela 

população muitas vezes superior. 

 Sobre as aposentadorias para a velhice, a lei data de 1919, determinando que 

toda pessoa maior de 65 anos, que se achasse em padrões de indigência, teria direito a 

receber uma pensão de 8 pesos mensais. Essa lei incluía também as vítimas de invalidez 

(NAHUM, 2007, p. 44).  

 A Constituição vigente, que data de 1967, além de haver criado, em seu art. 195, 

o BPS, que passou a ser o órgão a congregar a previdência pública no país, à 

semelhança do INSS brasileiro, passou a prever em prol dos idosos os seguintes 

dispositivos: 

Artículo 67.- Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de 

garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y 

subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, 
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“O Estado devia acentuar sua intervenção em prol da tranqüilidade pública e da justiça social. Ao atuar 

como árbitro nos diversos conflitos sociais, devia ter presente que a justiça devia incliná-lo à proteção dos 

membros mais frágeis da sociedade: o trabalhador (jornada laboral de 8 horas); o empregado (ampliação 

das aposentadorias); o idoso (benefícios previdenciários na velhice); o enfermo (assistência pública, laica 

e gratuita); a criança (educação secundária gratuita) e a mulher (divórcio unilateral)”. (Tradução livre do 

autor).  
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etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la 

vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después 

de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades 

vitales. 

 

    Art. 332...................................... 

 

M) Las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, la de la Industria y 

Comercio y la de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, 

estarán regidas por el Directorio del Banco de Previsión Social, que se integrará en la 

siguiente forma: 

    a)cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo, en la forma prevista en el artículo 

187, uno de los cuales lo presidirá; 

    b)uno electo por los afiliados activos; 

    c)uno electo por los afiliados pasivos; 

    d)uno electo por las empresas contribuyentes. 

Mientras no se realicen las elecciones de los representantes de los afiliados en el 

Directorio del Banco de Previsión Social, éste estará integrado por los miembros 

designados por el Poder Ejecutivo y en ese lapso el voto del Presidente del Directorio 

será decisivo en caso de empate, aun cuando éste se hubiere producido por efecto de su 

propio voto.
63

 

 

 Constata-se, assim, que a preocupação do legislador uruguaio, em relação à 

velhice, desde Battle y Ordoñez até a Constituição de 1967 foi a exclusiva manutenção 

de um regime previdenciário minimamente satisfatório. Os outros aspectos do 

envelhecimento, tais como lazer, saúde, integração, participação e trabalho passaram ao 

largo das preocupações normativas uruguaias. 

 Tanto assim que, até o presente, o BPS responde pelas aposentadorias, as quais 

ocorrem por meio de contribuições, aos trabalhadores com 60 anos, de ambos os sexos, 

desde que com 35 anos de atividades. Também prevê a pensão por velhice, equivalente 
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 “Artigo 67. As aposentadorias gerais e seguros sociais se organizarão de modo a garantir a todos os 

trabalhadores, patrões, empregados e operários, aposentadoria adequada e subsídios para os casos de 

acidentes, doença, invalidez, desemprego, etc, e às suas famílias, em caso de morte, a pensão 

correspondente. A pensão à velhice constitui um direito para o que chega ao limite da idade produtiva, 

após longa permanência no país e necessite de recursos para custear suas necessidades vitais.” 

“Art. 332. 

M) As Caixas de Aposentadorias e Pensões Civis e Escolares, a da Indústria e Comércio e dos 

Trabalhadores Rurais e Domésticos e de Pensões à Velhice, estarão regidas pela Direção do Banco de 

Previdência Social, que assim se formará: 

a) quatro membros designados pelo Poder Executivo, na forma prevista no artigo 187, um dos quais o 

presidirá/ 

b) um membro eleito pelos filiados trabalhadores ativos; 

c) um membro eleito pelos filiados trabalhadores aposentados; 

d) um membro eleito pelas empresas contribuintes. 

Enquanto não se realizam as eleições dos representantes dos filiados na Direção do Banco de Previdência 

Social, esse será integrado pelos membros designados pelo Poder Executivo e nesse período o voto do 

Presidente da Direção será decisivo em caso de empate, ainda quando esse tiver ocorrido em decorrência 

de seu voto”. (Tradução livre do autor).  
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ao benefício brasileiro de assistência social, aos que tenham um mínimo de 70 anos e 15 

anos de trabalho reconhecido (FERNÁNDEZ, 2004, p. 181).  

 Ao lado das prestações sociais, o BPS ainda promove o fortalecimento das 

instituições sem fins lucrativos, coordenando-se com outros organismos públicos e 

privados com a finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida dos idosos. São 

publicados textos especializados sobre a promoção da saúde e o melhor aproveitamento 

do tempo. Há, ainda, a realização de atividades culturais e recreativas, bem como 

moradias destinadas a aposentados e pensionistas. Chama a atenção, por fim, o estímulo 

ao turismo social, promovendo-se viagens de férias em diversos pontos turísticos do 

país. 

 Muito embora exista previsão, inclusive de índole constitucional, a que os 

aposentados sejam eleitos para a direção do BPS, o que estabelece uma certa forma de 

participação em conselho, a norma que regulamenta a escolha, a Lei n. 16.241, de 1991, 

determina que existirá a “Corte Electoral”, a qual determinará os padrões dos 

habilitados a votar e a serem votados. Na ordem dos aposentados, todos são habilitados 

a votar e a serem votados (art. 6º, b).  

 Ocorre, porém, que um certo esvaziamento da participação já se dá pelo fato de 

os maiores de 75 anos serem dispensados da obrigatoriedade ao voto (art. 10). Note-se 

que, tal como em uma eleição parlamentar, todos os filiados devem votar
64

, 

considerando-se, inclusive, a importância de um organismo social que movimenta cerca 

de 12% do Produto Interno Bruto uruguaio. Sufragam os trabalhadores ativos, os 

aposentados e pensionistas e as empresas.  

 Há críticas também, como as do Professor Enrique Rubio (2006), para quem as 

eleições no BPS são expressões do corporativismo e a participação não é paritária, uma 

vez que sempre haverá maioria de membros indicados pelo Poder Executivo. No que 
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 O que perfaz a significativa cifra de 1 milhão e cem mil eleitores.   
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tange ao setor dos aposentados e pensionistas, na eleição de 2006, de 481.000 possíveis 

eleitores, votaram cerca de 282.000, considerando-se a dispensa aos maiores de 75 anos. 

A participação popular, no entanto, não se produz automaticamente onde não há 

tradição, informação ou compromisso popular, que não são estimuladas, no caso, pelos 

partidos políticos ou pelos meios de comunicação social, o que não se compreende, 

dada a magnitude do papel desempenhado pelo organismo. Há uma expressa falta de 

difusão de idéias, o que tanto é mais grave considerando-se a soma de poderes carreada 

ao BPS.  

 

 2.4.2.1 A Lei n. 17.796: promoción integral de los adultos mayores 

 Em 2004, foi aprovada uma lei que prevê a promoção integral – e não mais 

apenas a satisfação de alguns direitos – do idoso, o qual, pela lei uruguaia, é aquele com 

idade superior a 65 anos, com residência fixa.  

 Essa norma, porém, segundo se apurou, ainda não é eficaz, tendo validade 

apenas formal, uma vez que pendente de regulamentação. Essa demora, longe apenas de 

se restringir ao argumento simplista da falta de “vontade política”, reside no fato de que 

o Uruguai fez aprovar uma norma avançada, mas ainda não se libertou, por assim dizer, 

do enfoque essencialmente previdenciário do atendimento à população idosa.  

 Mesmo assim, é digno de nota que a mencionada lei priorize a integração ativa 

na família e na comunidade, sem discriminações. Além disso, valoriza o bem-estar 

físico, psíquico e sócio-econômico. Indo além, garante a assistência médica, bem como 

à educação, à moradia, ao transporte e às comunicações. Não se nota, porém, um 

estímulo direto à mobilização e à valorização da participação política dos idosos como 

sujeitos de direitos. Tão-somente observa-se o Poder Público como patrocinador de 

iniciativas que possam vir a reunir os idosos ou ainda transmitir aos mais jovens suas 

experiências profissionais. 
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2.5 São Paulo e Montevidéu: peculiaridades normativas 

 

 Tanto o Brasil quanto o Uruguai são repúblicas federativas, e, como tal, suas 

Constituições permitem que tanto a União, quanto Estados e Municípios legislem sobre 

a proteção aos idosos
65

. No entanto, no caso de Montevidéu, nota-se que, para além da 

criação da Secretaria de Adulto Mayor, não existem normas específicas para o idoso 

daquela cidade. Isso porque aquela capital, de per si, compreende a metade da 

população uruguaia, e, assim, tem seus problemas legais resolvidos, no que tange ao 

idoso, pela aplicação das normas federais aplicáveis ao caso. 

 Porém, São Paulo, embora seja a maior cidade brasileira, não possui o mesmo 

percentual populacional de Montevidéu em relação a todo o Uruguai. Se se considerar 

tal parâmetro, que é, observe-se, bastante limitado, pois ignora as peculiaridades, a 

capital paulista reúne 6% da população nacional, aí contados idosos e outras faixas 

etárias. 

 Entre essas normas, mais recentemente, apresentam-se: 

 Lei n. 14.481, de 2007 – reserva de 5% de vagas para estacionamentos públicos 

e privados para idosos. 

 Lei n. 14.228, de 2006 – criação do Disque-Idoso, com três algarismos, 

informando os principais serviços da cidade de São Paulo, além do recebimento de 

denúncias. 

 Lei n. 14.198, de 2006 – reserva de vagas em apartamentos térreos, em 

conjuntos habitacionais populares, para idosos e deficientes físicos. 

 Lei n. 13.834, de 2004 – institui a Política Municipal do Idoso. 
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 No Uruguai, os Estados recebem os nomes de Departamentos.  
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 Lei n. 13.642, de 2003 – notificação sobre os casos de violência praticados 

contra idosos. 

 Lei n. 12.940, de 1999 – Programa Terceira Idade em Movimento. 

 Lei n. 12.633, de 1998 – Programa permanente de treinamento e reciclagem para 

motoristas, cobradores e fiscais de empresas de ônibus direcionados a pessoas idosas 

 Lei n. 12.326, de 1997 – Programa de Vacinação em Idoso. 

 Não se poderia colocar de lado, porém, entre tantas normas, a Lei n. 11.242, de 

1992
66

, que criou o Grande Conselho Municipal do Idoso, a qual será devidamente 

apreciada no capítulo relativo a cidade de São Paulo. Antes que se passe à realidade 

paulistana e montevideana, é necessário, porém, que se apresentem os conselhos e o seu 

relevante papel como ferramenta de participação e de mobilização popular.  
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 Tal norma consta, na íntegra, do Anexo I.  
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3. A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA PROTEÇÃO AO IDOSO 

 

 

Os idosos figuram em todas as classes sociais, devendo estar, portanto, 

relembrando Sedi Hirano, organizados em “torno de interesses comuns” (1988, p. 167). 

E essa coexistência da sociedade e do Estado, muitas vezes, longe de apresentar uma 

saudável “universalidade”, funciona como o “efeito civilizador” burguês (HIRANO, 

1988, p. 156). 

Dentre as formas de participação social que foram criadas
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, destaca-se a figura 

dos Conselhos de Idosos. Deter-se-á, já no estudo dos municípios escolhidos – São 

Paulo e Montevidéu – em que medida tais órgãos são eficientes na obtenção, para tal 

faixa etária, da garantia de seus direitos ou se, muitas vezes, contentam-se com meras 

atividades de fundo assistencialista, tendo seus membros quase que uma função 

honorífica, desprovida de maior comprometimento
68

, agindo, assim, como mero 

paliativo.  

Saliente-se que vários outros campos já foram contemplados com a existência de 

conselhos fiscalizadores, tais como criança e adolescente, meio ambiente, índios, entre 

outros, o que só corrobora que o Estado não só não mais consegue administrar sozinho a 

sociedade, como, pedindo a colaboração, por assim dizer, deseja dividir 

responsabilidades. 
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 Sem prejuízo de outras, de grande relevância, mas que não serão abordadas neste trabalho: o Ministério 

Público, as associações, igrejas e demais entidades beneficentes. 
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 Para Norberto Bobbio (1993, p. 324), a diferença entre a democracia dos conselhos e a democracia 

parlamentar “é o reconhecimento de que na sociedade capitalista houve um deslocamento dos centros de 

poder dos órgãos tradicionais do Estado para a grande empresa [referia-se, especificamente, aos conselhos 

operários], e que portanto o controle que o cidadão está em grau de exercer através dos canais tradicionais 

da democracia política não é suficiente para impedir os abusos do poder cuja abolição é o escopo final da 

democracia”. Ressalta, ainda, que “o novo tipo de controle não pode acontecer senão nos próprios lugares 

da produção e é exercido não pelo cidadão abstrato  da Democracia formal, mas pelo cidadão trabalhador 

através dos conselhos de fábrica”. Saliente-se que, embora falasse sobre o mundo do trabalho, os 

conceitos para a organização de conselhos pode ser transplantada para o caso do presente estudo. 
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3.1 Análise histórica dos Conselhos 

 

Os Conselhos como forma de organização na sociedade, não são historicamente 

recentes. Alguns pesquisadores, como Dalva Kaiser (2004, p. 42) asseveram que são 

criação tão remota quanto a própria democracia participativa.  

Gohn (2003, p. 65) afirma que em Portugal, entre os séculos XII e XV, foram 

criados “concelhos” municipais (assim grafados, com c, e que ainda se mantém naquele 

país, como sinônimo do que se entende como o município, no Brasil), como forma 

político-administrativa de Portugal.  

É a mesma autora que indica que os Conselhos que se tornaram emblemáticos na 

história foram: a Comuna de Paris, de 1871, que por dois meses, instituiu formas de 

organização e gestão da cidade, eram organizações revolucionárias que propunham o 

autogoverno popular por meio da democracia direta e, os Conselhos dos Sovietes 

Russos, de 1905, situavam-se como organização alternativa de poder, uma vez que 

ambas não atuavam em conjunto com o Estado, mas sim para o conquistar.  

Há exemplos da existência de Conselhos surgidos em outros países (KAISER, 

2004, p. 43). Na Espanha, durante a Guerra Civil (1936-1939), eram associados ao 

anarco-sindicalismo. Na Itália – principalmente em Turim, realidade estudada por 

Gramsci – os Conselhos constituem-se a partir de comissões de fábrica, funcionavam 

como instrumento de defesa dos direitos dos interesses operários e como germe de um 

novo tipo de Estado. Na Iugoslávia, Hungria e Polônia (GOHN, 2003, p. 68), os 

Conselhos surgiram como estratégia de defesa, e criaram um sistema de administração 

dos meios de produção, fazendo a mediação entre a fábrica, o governo e outras unidades 

sociais. 

No Brasil, já no início do século XX, os conselhos surgiram também de 

experiências existentes no anarco-sindicalismo. Raichelis (2000, p. 38), informa que “as 

comissões de fábricas eram estimuladas pelas oposições sindicais”. Ainda segundo ela,  
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nesse mesmo período deu-se o crescimento dos movimentos sociais urbanos, e sua 

complexa relação com o Estado na transição democrática que trouxeram em seu bojo a 

temática dos Conselhos.  

No Brasil, os primeiros Conselhos criados (TEIXEIRA, 2001, p. 101) 

apresentaram caráter informal, sustentados por movimentos sociais no formato de 

Conselho Popular. Exemplifique-se com os Conselhos Populares de Campinas, no 

início dos anos 1980, e o de Saúde da Zona Leste de São Paulo. O último foi criado em 

1976, a partir do trabalho de sanitaristas, que atuaram nos postos de saúde daquela 

região, articulados ao Partido Comunista, mas, ao mesmo tempo, vivenciando o clima 

de participação gerado pelas Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica.  

Na década de 1980, os movimentos sociais apresentavam-se como grandes 

protagonistas contra o Estado autoritário brasileiro, organizando-se na busca de um 

Estado democrático, pleiteando novos canais para a concretização de direitos sociais. O 

processo de redemocratização brasileira configurou-se como sendo de disputa por 

liberdades políticas e do forte movimento de reivindicação dos movimentos sociais em 

setores específicos de luta por direitos sociais, em diferentes áreas da política pública e 

social.  

Portanto, não se pode falar na presença dos Conselhos – pelo menos, no formato 

concebido de três décadas para cá – sem que esteja ela profundamente ligada à luta pela 

própria democracia, e não apenas por interesses de grupo.  

A partir do processo constituinte de 1987-1988, fortaleceu-se o debate acerca da 

descentralização político-administrativa, associado à possibilidade de maior 

participação da população na gestão das políticas públicas. Esses temas, relativamente 

assegurados pela vigente Constituição, apontam para o fortalecimento da esfera local e 

para a autonomia dos municípios na tomada das decisões e no exercício do controle 

social.   
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A década de 1990 foi marcada por uma nova institucionalidade pública 

democrática das políticas públicas (KAISER, 2004, p. 45), a partir das redefinições de 

atribuições entre os diferentes níveis da federação, das novas formas de discussão e 

deliberação das políticas públicas em cada uma das esferas da federação e de uma nova 

concepção de cidadania. Os Conselhos são, assim, uma nova estratégia política de 

gestão democrática (TÓTORA, 2008). 

A criação dos Conselhos faz parte dessa nova institucionalidade porque são 

espaços resultantes, em grande parte, de um processo de discussão pública, no qual os 

atores se fazem presentes e ativos, defendendo suas posições e interagindo com outros 

atores coletivos, também porque exige a quebra de monopólio dos atores de sempre: os 

três Poderes. 

Os Conselhos, por outro lado, tem a função de expandir a representatividade da 

sociedade civil, para que essa influencie e participe da formulação e implementação das 

políticas públicas. Tal fortalecimento se dará pelo reconhecimento oficial das entidades 

e segmentos organizados da sociedade. Para exercer este papel político é necessário que 

esse seja eficaz e efetivo. Segundo Tenório (2001, p.18) “Eficácia é fazer o que deve ser 

feito, é cumprir o objetivo determinado e efetividade é a capacidade de atender as 

expectativas da sociedade”.     

A efetividade do Conselho não ocorre somente por alcançar essa ou aquela 

medida pleiteada, mas também se se verifica a presença da paridade, da 

representatividade e da pressão social. Essas categorias servem para calibrar o agir e o 

sentir dos Conselhos para que esses realmente se constituam como espaço institucional 

e democrático, cumprindo seu papel político e indo além de uma mera reunião de 

pessoas. 

Por meio dos Conselhos é que as entidades saem da esfera privada para a esfera 

pública, é um movimento que se estabelece entre os atores sociais e que permite tornar 
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público, transparente e visível as relações e práticas sociais, incentivando a participação 

da Sociedade Civil no controle social e a representação de interesses coletivos 

(KAISER, 2004, p. 46).  

 

3.1.1 O papel da Constituição Federal de 1988 como ponto alto da mobilização 

dos Conselhos 

O movimento democrático que culminou com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 foi o ponto mais elevado para a conquista vários direitos fundamentais 

pelos quais diversos movimentos sociais lutavam. Representou, igualmente, a 

conseqüência, ainda que com muitas limitações, das lutas dos Conselhos, seja porque 

passou à Carta Magna várias de suas aspirações, seja porque, durante a sua elaboração 

várias propostas de iniciativa popular, nascidas no ambiente dos Conselhos, foram 

remetidas ao Congresso Nacional. 

Assinala Sonia Bredemeier (2005, p. 86), que:  

A Constituição Cidadã, como também é denominada, determinou um novo arranjo 

institucional e federativo no Brasil. Criou espaços para a participação popular, podendo 

concretizar as demandas das minorias, como também comprometeu-se com a 

descentralização tributária, o que favoreceu um novo federalismo em nosso país. 

Descentralização e federalismo passam, então, a ser concebidos juntos na dinâmica da 

Constituinte. 

 

Dentre os princípios enumerados pela Constituição de 1988 (KAISER, 2004, p. 

47), há a descentralização político-administrativa para os três níveis da esfera 

governamental federal, estadual e municipal, instituindo a criação dos Conselhos de 

políticas e de direitos, demarcando uma nova ordem na sociedade brasileira, 

possibilitando a ampliação da democracia e da participação popular, visando a 

reconstrução democrática coletiva e o fortalecimento do poder local.  

Essa descentralização permitiu que, com base no Texto aprovado, leis ordinárias, 

de natureza federal, estadual, distrital e municipal pudessem destinar à responsabilidade 
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dos Conselhos de Idosos
69

a fiscalização do cumprimento e regulamentação das leis 

voltadas aos idosos e a defesa da garantia dos seus direitos.  

No entanto, o viés descentralizador veio sob forte marca liberal, inserindo, por 

fim, elementos transformadores das práticas centralizadoras e pouco participativas. 

Recentemente, novos usos dela se fazem, em um viés financeiro que, paulatinamente, 

levam à dependência e dominação. Neste cenário, as implicações da descentralização 

repercutem nos conselhos (BREDEMEIER, 2005, p. 87). 

 Raichelis (1998, p. 35), destaca que os Conselhos representam um “canal 

viabilizador do chamado Estado Democrático”, definem-se como instrumento de 

participação da sociedade civil no controle e gestão das políticas sociais. São órgãos 

deliberativos, possuem força e poder decisórios e paritários, compostos com o mesmo 

número de representantes de entidades governamentais e de representantes da sociedade 

civil. Para Rachel Raichelis, o caráter deliberativo dos Conselhos da década de 1990 é a 

novidade em relação aos Conselhos anteriores.  

Pela determinação constitucional, o número de colegiados sofreu incremento, 

figurando em variados níveis da administração pública e aos de interesse geral, como os 

ligados às questões consumeristas, ambientais e patrimoniais, além daqueles 

concernentes aos mulheres, negros, crianças e adolescentes e idosos.   

Esse boom deve estar acompanhado de uma reflexão rigorosa acerca do papel de 

tais organismos, à medida que se constituem em efetivo instrumento do 

encaminhamento e solução de demandas, os quais concorrem para a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos, como possibilidade de contribuir em um processo de 

inclusão social, minimizando os efeitos negativos e nefastos do processo de 

globalização em curso no Brasil e no mundo (KAISER, 2004, p. 47). 
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 Ainda que não exclusiva, porque não excluiu, desse controle o Ministério Público, as associações de 

classe e a sociedade não organizada, entre outros.  
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 Para que os Conselhos cumpram seu papel e atinjam seu objetivo instituidor, 

precisa-se analisar a presença de algumas variáveis que se constituem como 

fundamentais no processo de sua criação e funcionamento: a natureza consultiva ou 

deliberativa; a paridade na sua constituição
70

; o Conselho como instrumento de 

aperfeiçoamento da democracia; o Conselho como espaço de representação ou de 

participação; a autonomia do Conselho no seu funcionamento; a efetividade e eficácia 

dos Conselhos; a publicização do Conselho; e a capacitação dos conselheiros (KAISER, 

2004, p. 48).  

 No contexto do idoso, dado o crescimento de tal faixa etária, os Conselhos já 

têm previsão no Estatuto respectivo. Porém, nem sempre – até porque cada ente 

Federativo pode legislar quanto as suas peculiaridades – representam a sociedade de 

modo igualitário, são canais eficientes para discussões livres e democráticas, não 

estando seus dirigentes, muitas vezes, minimamente preparados para o exercício de 

liderança. Sem falar, é claro, de que seu caráter apenas consultivo limita-os 

sobremaneira, uma vez que não só executa ações, que geralmente ficam a cargo de 

Secretarias, como por elas não se responsabilizam.  Os conselhos, de acordo com 

Bredemeier (2005, p. 88). “devem participar das decisões sobre aplicação de verbas e 

recursos financeiros destinados à operacionalização das políticas sociais públicas”.  

A idéia dos conselhos como mecanismos de concretização de novos canais de 

participação foi concebida dentro de um contexto no qual os movimentos sociais e a 

sociedade, como já afirmado, posicionaram-se pela concretização de ideais 

democráticos. As disputas em torno do federalismo e da descentralização foram 

                                                 
70 Uma das idéias centrais que permeia a criação dos conselhos é a paridade. Refere-se à possibilidade de 

estarem frente a frente representantes da sociedade civil e governo, em igual número, para planejarem 

sobre as políticas sociais a serem adotadas no atendimento às demandas sociais. São lugares políticos, 

pois são espaços de discussão, de negociação e de deliberação, no qual participam segmentos em 

interação. A questão da paridade tem o objetivo de evitar que uma parte se sobreponha à outra, ao menos 

numericamente. Porém, a relação de forças entre as partes é muitas vezes desigual (RAICHELIS, 2000, p. 

38). 
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marcadas mais por consensos do que por confrontos. Basicamente, isto se deveu aos 

inúmeros interesses locais que também estavam em jogo por ocasião da promulgação da 

vigente Constituição.  

A democracia deliberativa, por fim, tem sido aventada como alternativa para 

superar os impasses democráticos relacionados à complexidade administrativa, aos 

limites da soberania, entre outros. Os fóruns e os conselhos são aplicações deste modelo 

de democracia em que os cidadãos discutem as decisões a serem tomadas pelos 

governantes (BREDEMEIER, 2005, p. 87).  

 

 3.1.2 O ato e a palavra: a análise de Hannah Arendt sobre os Conselhos 

 Sonia Bredemeier (2005, p. 89) evoca, com interessante acerto, as lições de 

Hannah Arendt sobre o papel dos conselhos como espaços públicos e a presença do 

federalismo. Vale aduzi-las neste trabalho, com as adaptações necessárias a esta obra.  

Analisando os acontecimentos revolucionários como o americano, o francês e o 

russo, a autora estabelece uma correlação entre o “espírito da revolução e o princípio 

federativo” que, porém, não estava evidente no ideário dos analistas da época. A 

possibilidade de ligação entre unidades independentes que caracteriza o princípio 

federativo foi concretizada por meio das ações das diferentes unidades, “sem sofrer a 

influência de quaisquer especulações teóricas acerca das possibilidades de um governo 

republicano em grandes territórios, e sem mesmo ser forçado a uma união pela ameaça 

de um inimigo comum” (ARENDT, 1988, p. 213).  

 Arendt (2001, p.189) afirma que: “A inserção que se dá através do ato e da 

palavra leva a um segundo nascimento”. A idéia de nascimento e natalidade para Arendt 

remete a uma noção de esperança de um mundo melhor. O renascimento do idoso para o 

mundo pode ser visualizado, uma vez que o discurso e o aparecimento estão sempre 

presentes em todas as categorias. Segundo a filósofa alemã, o discurso é muito mais 
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relevante do que a fala. De fato, afirma ela (2001, p. 190) que discurso que não revela 

nada é igual a uma conversa. Deve-se considerar que o discurso pode ser preparatório 

para a ação, na medida em que for um discurso comprometido. De que discurso então se 

fala? Daquele que contém idéias e significados, ou melhor, daquele que é consistente.  

 A relação entre ação e aparecimento/visibilidade parece mais óbvia. Se, efetivo 

uma ação, expõe-se e afirma-se aquilo em que se crê.. Isso em se tratando de ações que 

se realiza como ator. “A vida sem discurso e sem ação está morta para o mundo” 

(ARENDT, 2001, p. 189). Ela explica ainda que o ator também deve ser o autor. Isto 

quando trata da revelação que a aparência oportuniza como também quando explicita 

que, para que o agente possa ser revelado através do ato, é necessária a esfera pública 

(ARENDT, 2001, p. 193). 

  Passando à realidade dos Conselhos, o que revelam os discursos do idoso no 

Conselho? Sobre um passado, presente e futuro, quanto ao que fez, faz e quanto ao que 

pretende fazer. 

 O discurso transparece no que se faz, e nisso a filósofa alemã subsidia a 

compreensão. A autora traz as origens do termo agir, latina e a grega. Dessa última 

pode-se compreender o significado de “começar”, de “ser o primeiro” e “governar”, 

como o é, de forma semelhante, o da origem latina, que tem o significado de imprimir 

movimento. Quanto ao discurso, em sua raiz latina, apresenta o sentido de dizer “o que 

corre por várias partes” ou “falar sobre algo”, ao passo que, em grego, era usado na 

acepção de “palavra”, “argumento” ou “pretexto”. Já o termo aparecer significava para 

os latinos “demonstrar-se”, “revelar-se”, enquanto que os gregos lhe atribuíam a idéia 

de “para fazer brilhar”, para “fazer conhecer”. 

  Na busca de compreender a realidade do idoso, a partir de um conselho como 

espaço público, ou seja, espaço de aparecimento/visibilidade, discurso e ação, tem-se 
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que esses três momentos se dão em várias dimensões. Bredemeier (2005, p. 90) 

assinala: 

A primeira, na qual o idoso está voltado para o idoso, e a outra, na qual o idoso está 

frente à sociedade. Poder-se-ia, por outro lado, analisar e compreender a própria 

sociedade, aparecendo, agindo e discursando para e sobre os idosos, mas não é esse 

nosso objeto. A atenção principal está no idoso. Ou seja, tanto o aparecimento, o 

discurso e a ação convêm que sejam vistos sob as perspectivas dos idosos voltados para 

outros idosos e as dos idosos voltados para a sociedade na qual estão inseridos. 

 

  Ao avançar no sentido do discurso, seguramente, de acordo com Sonia 

Bredemeier (2005, p. 98),  

encontramos as respostas que a sociedade dá para as seguintes questões: o que é ser 

idoso, quem é o idoso, conforme as falas que aparecem no conselho. Além disso, é 

importante identificar de que forma se torna presente o como é ser idoso e o por que se 

é idoso de acordo com as concepções vigentes. No que tange ao 

aparecimento/visibilidade, deve ficar claro onde, como e para quem o idoso aparece. E 

mais ainda, referente à ação, mister se faz conhecer quais as ações concretizadas, como 

são conduzidas e o porquê destas ações. Assim acredito que circundamos a 

compreensão desta realidade. 

 

O idoso organizado tem condições de abrir caminhos: articular, reivindicar, 

pressionar, fazer, aparecer, o que, na prática, ainda é realidade distante. Na medida em 

se fizer mais presente, a sociedade passará a ver e a reagir de modo diverso em relação 

aos velhos. Por isso, os conselhos são uma dessas alternativas – não a única, frise-se – 

desse patamar almejado para o idoso e para a sociedade em geral, com todas as 

limitações decorrentes.  

 Quanto ao discurso e à ação, Arendt refere ainda: “a ação e o discurso são os 

modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros 

objetos físicos, mas enquanto homens” (2001, p. 191). 
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3.2 Movimentos de aposentados 

 

No que diz respeito, particularmente, aos Conselhos de Idosos, importante 

análise é feita por Serafim Paz e Eneida Haddad, para os quais a trajetória desses teve 

por base os movimentos reivindicatórios dos aposentados, organizados em associações e 

fóruns, culminando com a criação de Conselhos, de índole oficial, como se verá.  

Historiando o processo pelo qual os aposentados de organizaram, Serafim Paz 

(2001, p. 98) oferece o seguinte histórico: 

Cabe lembrar que o cenário de luta do movimento dos aposentados tem um processo 

gradativo e uma trajetória longa, embora a repercussão desse movimento, a partir dos seus 

atores – protagonistas – aposentados e pensionistas da previdência pública, eclodisse no 

final dos 80.  

A ação dos personagens centrais – trabalhadores-aposentados – tem início na década de 

30/50, e suas atividades/lutas restringiam-se às questões específicas por categorias, ou seja, 

conforme as demandas e particularidades de cada categoria profissional. Os trabalhadores-

aposentados organizavam-se em torno das Caixas de Pecúlios – CAPs ou nos Institutos de 

Previdência Social – IAPs, que permaneceram organizados de forma distinta até os anos 60, 

em categorias independentes (transportes, ferroviários, bancários, marítimos etc).  

Os trabalhadores-aposentados estavam então ligados sem necessariamente estarem numa 

organização unificada às suas instituições de seguridade e previdência, conforme suas 

categorias profissionais, voltadas para aposentadorias, pensões pecúlios e/ou serviços de 

assistência. Com a integração desses Institutos no chamado “sistema previdenciário” 

denominado de SINPAS – Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (que 

reuniu o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS e o Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS) e, conseqüentemente, com a 

complexidade dessa integração e pelas constantes dificuldades nos serviços e, 

especialmente, nas perdas, atrasos, entre outros dos proventos das aposentadorias e 

pensões, no que se chamou de “colapso da modernização” (OLIVEIRA, 1999), começaram 

a surgir as primeiras organizações de trabalhadores-aposentados da previdência pública, do 

mesmo modo que também têm início as organizações de previdência (fundos de pensão, 

fundações de assistência e previdência, especialmente de complementação de 

aposentadorias e benefícios do INPS), das empresas privadas e estatais.  

Geralmente, as lutas desses trabalhadores-aposentados, por categorias, estavam ligadas à 

aposentadoria e benefícios junto as Caps ou IAPs, e/ou em ações judiciais (anos 60/80) em 

relação ao já instituído INPS, que na década de 60 agrupara numa única organização todos 

esses Institutos.  

Os IAPs, até os anos 60, se constituíram em uma das formas mais organizadas de 

previdência social, em especial, para algumas categorias que mantinham uma maior 

mobilização. Conseqüentemente, houve maiores resultados em relação às outras. Mas as 

lutas se davam num campo particular, reivindicativo, dentro de cada categoria profissional 

e, certamente, com melhores respostas às respectivas reivindicações.  

 

Os estudos que tratam desse embate apontam o tratamento dado à velhice, 

conforme se pode observar no trabalho de Eneida Haddad (1986, passim).  A partir de 

entrevistas realizadas com membros da Confederação Brasileira de Aposentados e 

Pensionistas (Cobap), analisou os direitos concluindo que: “ (...) a característica 
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fundamental da ideologia da velhice, nas sociedades tradicionais e contemporâneas, 

repousa em sua a-historicidade, em ocultar e desconhecer os diferentes modos de viver, 

sofrer e suportar a velhice”. 

O movimento surgiu como grupo reivindicatório, pleiteando a revisão do baixo 

valor das aposentadorias, a aplicação de índices de correção monetária devastadores 

destas, combatendo a corrupção e a má gestão do sistema previdenciário. Sua 

visibilidade se agigantou no governo Collor, em 1991-1992, ao lutar pelo pagamento do 

reajuste das aposentadorias de 147%, judicialmente assegurando, e negado pelo 

governo. À época, milhares de aposentados e pensionistas foram às ruas para reivindicar 

seus direitos, das quais retornaram, por intervenção judicial, vitoriosos. 

Além de confrontar-se com os trabalhadores da ativa e com o Estado, os 

aposentados defrontam-se com as ações tutelares dos grupos de terceira idade, atuantes 

em igrejas e associações, cujas propostas de lazer e recreação para idosos, enfraquecem 

e desvirtuam interesses concretos, chegando a ter mero aspecto “utilitário-ocupacional” 

(PAZ, 2001, p. 79),  Julio Simões (2003, p. 31), ao analisar uma preleção de um 

militante do movimento durante uma aula pública proferida sobre o tema “idosos”, 

constatou que, quanto aos grupos de Terceira Idade, o ponto de vista desses dirigentes 

era ambíguo, porque naquele momento ressaltava-se a importância de uma aliança entre 

aposentados, pensionistas e idosos:  

(...) dentro desta sociedade contraditória, desta sociedade de interesses, o estado não 

está a serviço do desenvolvimento e do interesse social, mas sim voltado para interesses 

outros que não atingem a necessidades básicas da população de idosos, aposentados e 

pensionistas. Portanto ninguém irá resolver nossos problemas se não tivermos 

capacidade para isso. E nós temos. Os idosos têm, os aposentados têm, os pensionistas 

têm. E demonstramos isso na luta em defesa do direito dos 147% e na luta em defesa da 

Previdência Social (depoimento do senhor Antônio Galdino, citado em Simões, 2003, p. 

31). 

 

Nesse discurso, os idosos são ainda “os outros”, e não uma categoria identitária 

(SIMÕES, 2003, p. 31), da qual fazem parte aposentados e pensionistas militantes. 

Galdino também afirma que os problemas dos idosos são também “nossos” problemas.  
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3.3 Fóruns e conselhos: distinções e semelhanças   

 

 Os Fóruns e Conselhos são a expressão do processo de conquista democrática 

dos últimos anos e, como tal, se tornam espaços de participação popular na discussão e 

formulação de políticas de defesa de direitos (PAZ, 2001, p. 156).  

 Na recente experiência brasileira, em particular, em relação aos Fóruns e 

Conselhos por segmentos (mulher, negro, criança e adolescente, deficientes físicos, 

Idosos, etc) ou por Setores de Políticas Sociais (Saúde, Educação, Assistência etc) estes 

espaços surgem, basicamente, a partir de meados do final do século passado, em 

especial, na década de 1980.  

 Vale destacar que os Fóruns, em geral, constituem-se mais por iniciativas da 

sociedade civil organizada em função de demandas situacionais ou específicas (eleições 

das entidades não-governamentais) ou pela necessidade de permanente discussão, 

debate e sugestão sobre políticas (Fóruns Populares Permanentes). Têm, portanto, 

caráter informal, ou, ao menos, extra-oficial. Já os Conselhos têm tratamento legal; e 

são, assim, oficiais. Ambos, no entanto, acham-se como mecanismos alternativos à 

vocação paternalista do Estado brasileiro, aparecendo como um constructo institucional 

expressivo da imagem – objetivo de democracia por políticas sociais perseguidos pelo 

processo globalizador da economia e pelas oportunistas reformas neoliberais (PAZ, 

2001, p. 157). 

 Esses Fóruns e, principalmente, os Conselhos, viriam, então, agir em resposta 

às necessidades, interesses e aspirações de segmentos marginalizados. A Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 3º, ao estabelecer os objetivos fundamentais da República 
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Federativa do Brasil, ordena que esses devem estar permanentemente presentes nas 

ações desenvolvidas, inclusive, pelos Conselhos de Defesa de Direitos, já que espaços 

públicos, de defesa de interesses coletivos. 

 Aliás, Maria da Glória Gohn (2001, p. 70) estabelece a existência de três tipos 

de conselhos no cenário brasileiro do século XX: os criados pelo próprio Poder 

Executivo, para intermediar relações com os movimentos e com as organizações 

populares; os conselhos populares, criados pela própria sociedade civil – que se 

assemelhariam muito à classificação de fóruns, dada por Serafim Paz – e os 

institucionalizados, com possibilidade de participar da gestão dos negócios públicos, 

oriundos da ação de grupos de pressão, culminando com a publicação de normas 

instituidoras, pelo Poder Legislativo.  

 Para Raichelis (2000, p. 38), a Constituição definiu novas possibilidades e 

instrumentos que apontassem para uma ampliação da participação popular nas decisões 

públicas. Isso faria com que se propiciassem “mecanismos de participação no campo de 

ação social das políticas sociais”, instituindo a criação de Conselhos integrados por 

representantes dos diferentes segmentos da sociedade para “colaborar na implantação e 

controle das políticas”.  

 Deve-se considerar, no entanto, que nestes poucos anos já se têm algumas 

conquistas, tais como a Lei Orgânica da Assistência Social (a LOAS, aprovada em 

1993, institui o Conselho Nacional de Assistência Social, em 1994), as Conferências 

Nacionais de Saúde, desde a década de 1980, e nos anos 1990, avanços como a criação 

do Sistema Único Saúde, os Conselhos de Assistência Social, Conselhos de Saúde, 

Conselhos de Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a formação de 

Conselhos por segmentos nas três esferas político-administrativas (federal, estaduais e 

municipais).   
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 A despeito dos princípios assegurados na Constituição, que prestigia os 

conselhos como conquistas democráticas, há existência ainda incipiente da maioria dos 

Conselhos, que são ora atuantes, ora viciados e outros que nem se efetivaram. Deve se 

contar ainda a inexperiência e despreparo de amplas faixas da população – dos idosos, 

no caso – para o exercício da cidadania. segmentos populares no exercício da cidadania. 

Por fim, a própria contradição semeada pela política neoliberal vigente, que, ao mesmo 

tempo em que assegura os direitos humanos de primeira geração, que tocam, muito, nos 

direitos individuais, não deseja que esses grupos formados constituam-se em eficiente 

instrumento para concretização dos postulados constitucionais e, muitas vezes, dos 

próprios direitos humanos.   

 Por isso mesmo, os Conselhos devem ter composição mista, incluindo 

representantes do aparelho estatal e da sociedade civil, munidos de atribuições legais 

bastante amplas, inclusive com poderes deliberativos.   

 Há que levar em conta, no entanto, que a sociedade, no seu conjunto e 

diversidade, possui diferenças entre os próprios segmentos, consoante as áreas de 

interesses e os seus objetivos, bem como as conjunturas políticas, as quais, também, 

acabam produzindo demandas e efeitos diversificados.  

 Nesse sentido, cabe refletir sobre a necessária parceria dos Conselhos por 

segmentos ou de defesa de direitos e os conselhos de políticas setoriais. No caso dos 

Conselhos de Idosos, particularmente, deve haver relacionamento com os Conselhos de 

Assistência Social, pois esses são responsáveis pela definição de políticas públicas e 

recursos diretamente da área social. Ou seja, os Conselhos de Idosos devem estar 

sempre próximos e desenvolvendo relações com esses Conselhos de Políticas, tanto no 

de Assistência Social, como no de Saúde, Educação, na perspectiva de fortalecer as 

próprias atribuições e ações desses Conselhos, uma vez que, a partir deles, ocorre a 

negociação em níveis superiores de decisão e responsabilidades mais amplas para toda a 
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sociedade. Essa reflexão é importante para que não se fragmentem e pulverizem ações 

fundamentais e, tampouco, se evite a fragilidade ou esfacelamento dos próprios 

Conselhos, que, isolados, correm o risco de ou partirem para o assistencialismo, ou, 

ainda, de se tornarem guetos. 

 Da mesma forma, isso se aplica entre os próprios Conselhos de segmentos ou 

de Defesa dos Direitos e, mesmo, entre os próprios Conselhos nos diferentes níveis 

federal, estaduais e municipais. No caso dos idosos, entre o Conselho Nacional e os 

Conselhos de Idosos nas diferentes instâncias político-administrativas, ou seja, federal, 

estaduais e municipais. 

 Segundo Serafim Paz (2001, p. 159) os Conselhos de Idosos são os instituídos 

(legalmente constituídos), os Fóruns do Idoso, particularmente, os Fóruns da PNI 

seriam os instituintes, instâncias ou assembléias da sociedade para promover o debate 

ampliado, encaminhar propostas ou sugestões de políticas e ações públicas ou 

desenvolver ações.  Ou seja, em tese, não devem possuir personalidade jurídica, uma 

vez que não é desejável estar sob controle do Estado, de forma a não perderem sua 

autonomia e liberdade para realizar os debates e as discussões pertinentes aos segmentos 

ou às políticas.  Isso, porém, não se lhes tira a possibilidade da organização interna e de 

registrar em cartório seus Regimentos Internos, atas e outros documentos por eles 

produzidos. 

 Os Fóruns tornam-se o espaço mais amplo de participação do conjunto entre 

organizações governamentais, não-governamentais, profissionais, pessoas interessadas e 

os próprios idosos, com capacidade para estabelecer uma articulação com os Conselhos, 

nos quais ambos se constituem como espaços privilegiados de promoção de maior 

participação social do idoso.  

 Acredita-se, assim, que esses espaços poderiam gerar processos reflexivos em 

seus programas e atividades, desencadeando novas possibilidades de participação social, 
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permitindo, portanto, aos idosos expressarem seus interesses e experiências, suas 

necessidades e dificuldades, idéias e propostas, as quais, sem dúvida, configurariam um 

avanço significativo na perspectiva dos idosos se tornarem, cada vez mais, protagonistas 

do seu movimento e, assim, no pleito das suas reivindicações e na defesa de seus 

direitos.  

 Desde 1996, já existem diversos Fóruns da PNI, dentre eles o Fórum Nacional 

da PNI, que se reúne a cada dois anos, o qual reúne os representantes dos cinco Fóruns 

Regionais da PNI (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste).  

 Na década de 1990, observe-se, ocorreu o Fórum dos Municípios que, em 

geral, ocorria junto aos eventos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 

Esse Fórum reunia profissionais que atuavam, em sua maioria, nas secretarias de saúde 

e de assistência social, com a finalidade de discutir e elaborar propostas de ações para 

atendimento aos idosos, junto à rede de serviços de saúde e de assistência. 

 Outro Fórum de caráter nacional, a título de informação, é o Nacional dos 

Alunos de Universidades Abertas da Terceira Idade, que se reúne anualmente em 

localidades distintas do país. Esse Fórum tem lugar em eventos próprios, com a 

participação de coordenadores, professores e alunos ligados a Instituições de Ensino, em 

geral Universidades, que realizam Programas ou Projetos de atualização, aos quais 

geralmente se denomina Universidades Abertas da terceira Idade, ou ainda entidades 

que realizam cursos livres estruturados ou atividades afins no campo da atualização de 

conhecimentos para idosos (PAZ, 2001, p. 162).   

 Os Fóruns são públicos e abertos à participação de todos, em especial, com a 

presença de organizações governamentais e não-governamentais (formalizadas ou não), 

por profissionais que atuam com idosos, os próprios idosos e pessoas interessadas no 

debate. A perspectiva dos Fóruns é o de ampliar os debates sobre as questões relativas 
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aos idosos e sugerir medidas e políticas para implementação da PNI, em âmbito federal, 

estadual e municipal.  

 A criação de Conselhos de Idosos é uma reivindicação do “movimento” do 

idoso e é uma prerrogativa da Lei 8.842/94, que cria o Conselho Nacional do Idoso e se 

refere aos Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, com atribuições 

fundamentais em relação aos Direitos e as Políticas voltadas para o segmento idoso.  

 Entretanto, independentemente da Lei 8.842/94, já vinham sendo instalados em 

todo o Brasil, como é o caso de São Paulo (1987), Rio Grande do Sul (1988), de Santa 

Catarina (1990) e Sergipe (1991), onde nesses Estados seus Conselhos dos Idosos foram 

criados, bem antes da referida lei
71

. 

 Esses Conselhos, em sua maioria (cinco deles, dentre os Estaduais), 

denominam-se Conselhos de Direitos ou mais explicitamente de Defesa dos Direitos, 

são eles: Mato Grosso, Pernambuco, Santa Catarina, Sergipe, Rio de Janeiro.  No caso 

de Sergipe, a denominação além da Defesa dos Direitos, inclui a Proteção em sua 

denominação. Os demais Conselhos (estaduais) denominam-se apenas de Conselhos 

Estaduais do Idoso. 

 Se é possível distinguir pela denominação o caráter desses Conselhos ou que 

seriam esses Conselhos ou suas atribuições, conforme suas denominações, parece 

comum entre todos eles o de serem instâncias democráticas de participação de 

segmentos sociais e de representação da sociedade civil para deliberar sobre ações 

sociais públicas e fiscalização de Direitos, nos diversos níveis: Federais, Estaduais e 

Municipais.   

 Diante da escassez de conceitos ou obras que tratem especificamente de 

Conselhos, tem-se a de Osvaldo Deleuze (apud PAZ, 2001, p. 168), em sua monografia 

junto à Escola Superior de Guerra, dedicou seu estudo sobre Conselhos de Direitos. 

                                                 
71

 A questão legislativa já foi mais minuciosamente tratada no capítulo 2, dedicado às normas protetivas 

ao idoso.  
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Esse autor atribui, em sua obra, aos Conselhos que: “desenvolvem seus trabalhos numa 

busca incessante de uma sociedade que propicie um estilo de vida caracterizado pelo 

respeito à dignidade da pessoa, pela liberdade e pela igualdade de oportunidades”  

Nessa mesma obra, Deleuze (apud PAZ, 2001, p. 168) destaca e faz referências de que: 

Um dos pressupostos na ação política é a definição de objetivos, sejam de ordem 

individual, sejam eles grupais.  O outro pressuposto básico é o conhecimento dos meios 

a empregar para atingir tais objetivos...  Entre eles, a democracia se desponta como um 

dos objetivos nacionais permanentes que mais íntima relação tem com os Conselhos de 

Defesa de Direitos.  (grifo do autor) 

 Ainda nessa mesma obra, Deleuze (apud PAZ, 2001, p. 169), refere-se aos 

Conselhos de Defesa de Direitos, cujos papéis:  

Aprimoram os Conselhos de Defesa de Direitos a democracia, constituindo a 

organização de um estado de direito através da maior e mais próxima participação da 

sociedade na condução da vida pública, difundindo os direitos fundamentais do homem 

e garantindo o respeito a tais direitos, como também, de forma habitual e objetiva, 

alertando governantes e governados para a responsabilidade na condução da ação 

política.  

 No caso dos Conselhos de Idosos e sua importância em outros aspectos, para 

além da Defesa dos Direitos, como por exemplo, em relação às políticas públicas 

(governamentais ou não) e outras ações de âmbito público, como orçamento e recursos, 

também, se encontram definidos na legislação do idoso, que lhes dá competências 

fundamentais na definição e formulação de políticas, bem como no de aprovar ações e 

programas públicos voltados para o idoso. 

 De certa forma, a multiplicidade de termos pode fragilizar o movimento pela 

busca de unificação ou unidade, bem como pode influir na própria organização sócio-

política do idoso, tanto em relação às lutas específicas quanto na formulação de políticas 

próprias ou, ainda, na implementação da PNI nos Estados e Municípios. 

Os Conselhos, em sua totalidade, desenvolvem-se por reuniões periódicas e 

regulares, podendo fazê-lo extraordinariamente. Da mesma forma, todos informam que 

produzem documentos e outros materiais a partir de suas reuniões e/ou atividades, do 

tipo: atas, relatórios, cadastros de membros conselheiros e de entidades.   
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Da mesma forma, vários Conselhos, no Rio de Janeiro, afirma Serafim Paz 

(2001, p. 177), revelam ter realizado atividades diretamente com o público. Quatro deles 

produziram cartilhas, campanhas, folhetos e informativos, reunião com idosos, apuração 

de denúncias e fiscalização de entidades. Dessas atividades, quatro desses Conselhos 

produziram cartilhas, com os seguintes temas: Preparação para Aposentadoria; Serviços 

Prestados aos Idosos e Guia de Orientação para Criação de Conselhos Municipais.  Um 

deles informa que realizou Campanha com o tema: envelhecimento saudável e outro 

informa que realizou campanha com o tema: idoso fonte de sabedoria – tratamento com 

carinho e respeito.  Em relação aos folhetos informativos, três dos Conselhos trataram 

dos temas: Direitos; folder sobre o Conselho; e Legislação – valorização.  As reuniões 

com idosos, descritas por cinco Conselhos, fizeram-nas com as seguintes finalidades: 

discussão da PNI, debates sobre cidadania e direitos; terceiro seminário estadual do 

idoso; formação do conselho municipal do idoso, universidade da terceira idade; e, 

informação dos direitos e transição demográfica. Os três Conselhos que atuaram com 

denúncias individuais, referem-se a maus tratos; violação dos direitos humanos, 

abandono e descumprimento da legislação. Os três Conselhos que atuaram com 

denúncias institucionais versaram sobre:  entidades de longa permanência e não 

priorização do atendimento ao idoso.  Três dos Conselhos revelam que atuaram com 

fiscalização de entidades. E, finalmente dois desses Conselhos citaram outras ações: 

coordenação da pesquisa os idosos do Rio Grande do Sul; denúncia em bancos e meios 

de transportes. 

Todos os Conselhos informam que participam de outras instâncias fora da alçada 

dos Conselhos, sendo que todos tomaram parte nas discussões sobre a PNI. Dos 

restantes, dois deles participam do orçamento públicos para programas a idosos; três 

deles participam de outros Conselhos (assistência, criança e cidadania); dois Conselhos 

em Comissões Governamentais; quatro Conselhos em comitês; cinco em parceria em 
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programas públicos ou privados; quatro em parcerias em atividades de idosos e um em 

outras atividades “os municípios na formação de conselhos”. 

A instância da PNI revela: um deles organiza e coordena o Fórum Estadual da PNI; 

outro revela que sempre que solicitado, participa de eventos em geral; outro participa de 

fóruns da política regional e nacional do idoso; outro diz participar na assembléia 

legislativa; outro, ainda, em participação de seminários; e, por último, um deles 

participa de fóruns e mesas redondas, tanto em relação ao orçamento.   

 

 

3.4 A experiência norte-americana   

 

Maria da Glória Gohn apresenta, a partir das origens históricas, a experiência 

dos colegiados, em comunidades de mútua ajuda (2001, p. 69). A proliferação, nos 

Estados Unidos, deveu-se ao desenvolvimento de grupos e de comunidades de 

interesses, sendo a fusão entre uma espécie de democracia direta com princípios 

representativos, por meio da figura dos conselheiros.  

Além da experiência da comunidade negra do Harlem, entre 1960-1970 foram 

criados grupos “força-tarefa” para impulsionar o desenvolvimento comunitário, 

propiciando a tomada de decisão pelas bases, fazendo-a chegar às esferas de governo.  

Enquanto os conselhos existentes nos países socialistas e mesmo na Itália e 

França do início do século XX eram experiências do setor da produção, refletindo 

aspirações dos operários, a experiência norte-americana volta-se para a questão do 

consumo, serviços, moradia. Atuam, como afirma a autora (idem, p. 70), como “lobbies 

de pressão, ou como estruturas auxiliares da administração pública”.  
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3.5 Questões sobre os conselhos gestores de idosos 

 

 Diante das considerações apresentadas, algumas questões sobre o papel e a 

natureza dos conselhos são importantes. Maria da Glória Gohn (2001, p. 89) identifica 

algumas delas: 

A necessidade de se intervir neste debate e nas discussões sobre a própria implantação 

dos conselhos decorre das várias lacunas hoje existentes, tais como: criação de 

mecanismos que garantam o cumprimento de seu planejamento; instrumentos de 

responsabilização dos conselheiros por suas resoluções; estabelecimento claro dos 

limites e das possibilidades decisórias às ações dos conselhos; ampla discussão sobre as 

restrições orçamentárias e suas origens; existência de uma multiplicidade de conselhos 

no  município, todos criados recentemente, competindo entre si por verbas e espaços 

políticos; não existência de ações coordenadas entre eles etc. 

 

 A despeito dessa variedade de problemas, parece possível separar em dois 

grandes grupos a discussão acerca dos conselhos: primeiro, saber se são meros órgãos 

consultivos, meros apêndices do Poder Legislativo no encaminhamento de propostas. 

Depois, saber se, tendo papel mais propositivo, com competências mais claras do que as 

atuais, se podem exercer o papel de fiscalizadores do Poder Executivo, conforme 

modelo de gestão descentralizada. O problema dessa segunda é o que já se diagnosticou: 

por ser iniciativa relativamente recente, os conselhos não estão aparelhados com 

quadros dos mais preparados, presas fáceis ou do assistencialismo ou do oportunismo 

político. Mais do que isso, ainda que as decisões surjam, se não forem implementadas 

pelo Executivo, não trazem conseqüências nem, de certa forma, justificam a existência 

dos conselhos. 

 Além disso, os conselhos, para que alcancem efetividade em suas decisões, 

precisam também apresentar representatividade e paridade. De fato, os conselheiros 

precisam ter vínculos com a comunidade que os elege, e não deliberarem 

exclusivamente com base em ambições e em projetos pessoais. Essa representatividade 

precisa compreender não apenas grupos de idosos, mas membros da sociedade em que 



 88 

os idosos estão inseridos, tais como membros de organizações não-governamentais, 

Ministério Público e de confissões religiosas. 

 No que respeita aos idosos, seu grande desafio, hoje, é  

o enfrentamento de estruturas tradicionais de gestão política, em que as instâncias de 

tomada de decisão e a sua implementação concentram-se em esferas da burocracia 

estatal, cujo critério de seleção dos componentes é a competência técnica do especialista 

de carreira, ou por escolhas políticas naquelas mal constituídas. Quaisquer que sejam as 

modalidades de conformação das burocracias, seu poder compete com as prerrogativas 

da cidadania que, diferentemente destas, não exigem conhecimentos técnicos, mas 

critérios estritamente políticos democráticos (TÓTORA, 2007). 

 

 Essa análise vem ao encontro de outra, assinada por Vicente de Paula Faleiros 

(2006, p. 87), para quem “a democracia é, em si mesma, um processo contraditório, pois 

baseada no pressuposto da existência da expressão, da negociação e da convivência com 

os conflitos de interesses e da garantia da transparência pública”. Efetivamente, a 

participação ocorre por meio do conflito, uma vez que o Conselho, se bem consciente de 

seu papel e desejoso de implementar políticas públicas efetivas, chocar-se-á com o 

poder constituído como um novo poder instituído.  

 Note-se bem que, sendo o processo democrático oriundo de conflitos, isso não 

significa dizer que necessariamente resvalem para o caos. Ou seja: é possível e 

desejável que o Conselho, instituído por meio de lei, não se restrinja a ser um apêndice 

administrativo e um mero homologador das determinações dos Poderes Executivo e 

Legislativo. 

Além disso, não é possível que seja efetivo grupo de pressão se, primeiro, não 

mobilizar a população diretamente interessada em sua ação, no caso, os idosos, e, em 

seguida, não capacitar ao menos as lideranças para que, antes de tudo, conheçam as 

ferramentas jurídicas mais elementares
72

 e não se permitam entregar a uma mentalidade 

                                                 
72

 No caso brasileiro, por evidência, o Estatuto do Idoso.  
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alienante, voltada para uma superficial política de eventos, ao passo que as principais 

necessidades acabam por ser manipuladamente contornadas
73

.  

 É restritivo, porém, considerar que apenas os Conselhos sejam a única expressão 

de participação, e, como assinala Vicente de Paula Faleiros (2006, p. 95), “os conselhos 

fazem parte de uma nova modalidade de participação que introduz formas coletivas de 

deliberação e de influência. Assim, um Conselho será mais ou menos forte se houver 

uma sociedade organizada e participante que dele faça parte”.  

 Naturalmente que outras expressões da participação, tais como os fóruns, de que 

já se tratou, também podem representar meio reivindicatório eficiente, desde que se 

atente para a formação de suas lideranças. Aliás, essa participação fragmentada, por 

assim dizer, é uma das que efetivamente permitem o pleno exercício da democracia, 

uma vez que muitas vezes ligadas às questões de cunho localista, não envolvendo temas 

de maior repercussão populacional. 

 Não que se condene a política de eventos
74

 entre grupos de idosos, mas ela não é 

prioritária dada a magnitude do “caráter universalizador da luta por direitos legalmente 

assegurados” e, assim, o “capital cultural e social dos participantes é fundamental nas 

escolhas realizadas, mesmo quando as opções são muito limitadas” (DEBERT, 2004, p. 

181). Assim, grupos de idosos devem estabelecer alianças com outros setores sociais, na 

busca de efetivação dos direitos, já mencionados, inclusive, no capítulo precedente.  

 

 

 

 

 

                                                 
73

 Entre elas, apenas para uma rápida exemplificação: habitação, benefícios previdenciários, barreiras 

arquitetônicas, transporte e educação.  
74

 Tais como bailes, jogos, coral, excursões e bingos.  
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3.6 I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa: algumas conclusões sobre 

os Conselhos 

 

 Em iniciativa pioneira, ao menos em âmbito nacional, reuniram-se em Brasília, 

de 23 a 26 de maio de 2006, vários representantes da sociedade civil e do Estado, 

ligados ao movimento do idoso, a fim de construírem a Rede Nacional de Proteção e 

Defesa da Pessoa Idosa – Renadi. Após intensos debates, apresentaram deliberações em 

diversos eixos temáticos
75

. Um deles foi o do papel dos conselhos, agrupado em 21 

pequenos tópicos, os quais passa-se a expor e comentar
76

:  

 O item 1 entendeu que se deve: 

Implantar, implementar e/ou reativar e fortalecer, em todos os Municípios, Estados, 

Distrito Federal e União, Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, com dotação 

orçamentária e recursos financeiros, além de infra-estrutura necessária ao seu 

funcionamento como Colegiado com representação paritária do governo e da sociedade, 

caráter deliberativo e demais atribuições estabelecidas nas leis 8842/94 e 10.741/03. 

 

 A redação do item 1 já prefigura o reconhecimento entre a previsão legal de 

conquistas e a sua inefetividade, tanto que, passados quase quinze anos da Lei n. 

8.842/1994, que instituiu a PNI, como já visto no capítulo anterior, ainda não houve 

implementação dos Conselhos em todo o território nacional, nos três níveis federativos, 

não chegando a existir, sequer, um registro nacional que congregue todas essas 

informações
77

.  

                                                 
75

 A saber: Eixo 1 – Ações para efetivação dos direitos da pessoa idosa; Eixo 2 – Violência contra idosos; 

Eixo 3 – Saúde da pessoa idosa; Eixo 4 – Previdência Social; Eixo 5 – Assistência social à pessoa idosa; 

Eixo 6 – Financiamento e Orçamento Público; Eixo 7 – Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Eixo 8 – 

Controle Democrático: o papel dos Conselhos.  
76

 Observe-se que a enunciação desses itens reveste-se de importância, considerando-se tanto o ineditismo 

do evento quanto a representatividade de seus participantes, ainda que algumas conclusões, é certo, 

tenham resvalado para o aspecto meramente programático.  
77

 Nesse ponto, é interessante registrar que a própria página eletrônica do Conselho Nacional do Idoso 

(http://www.mj.gov.br/sedh/ct/cndi/abert_cndi.htm), praticamente em estado de abandono, na parte 

destinada à identificação dos Conselhos, há mais de um ano noticia a cômoda frase “Aguardando 

levantamento de dados”.  
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 O item presente ainda diagnostica que os conselhos precisam ter meios – 

dotação orçamentária e infra-estrutura – sob pena de se transformarem em órgãos 

decorativos. Nesse sentido, vale recordar Vicente Faleiros (2006, p. 100), que diz:  

Essa tensão tem levado o Estado à formulação de políticas de precarização do instituído 

e de institucionalização do precário, com o desmonte de políticas universais, inclusive 

para obter votos em pleitos eleitorais esporádicos. A democracia representativa é 

“trocada” por migalhas clientelistas, em muitas situações. 

 

Importante salientar, ainda, que o aspecto de representação paritária – que não é 

respeitado no Grande Conselho Municipal do Idoso de São Paulo, como adiante se verá 

– objetiva atenuar a enorme diferença de forças entre o Poder Público e a sociedade, a 

qual existe, por exemplo, na disponibilidade de recursos e nona articulação política. O 

caráter deliberativo, que não existia na primeira norma que tratava dos Conselhos – a 

PNI, de 1994 – passou a ter previsão no Decreto n. 5.109, de 17 de junho de 2004 

(BRASIL, 2004), que expressamente dispôs:   

Art. 1º O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI, órgão colegiado de caráter 

deliberativo, integrante da estrutura básica da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República, tem por finalidade elaborar as diretrizes para a 

formulação e implementação da política nacional do idoso, observadas as linhas de ação 

e as diretrizes conforme dispõe a Lei n
o
 10.741, de 1

o
 de outubro de 2003 - Estatuto do 

Idoso, bem como acompanhar e avaliar a sua execução. (grifou-se)78 
  

 Insiste-se na importância do caráter deliberativo das decisões dos Conselhos, “o 

que significa que suas decisões devem ser acatadas pelo poder público, pois são 

legítimas e representativas dos segmentos sociais” (BOARETTO e HEIMANN, 2004, 

p. 111). Sem tal caráter, veda-se o diálogo entre o Poder Público e a sociedade, que se 

restringe a manifestações de cunho inofensivo, meramente homologatórias. 

 Prosseguindo, o item 2 afirma: “Reafirmar o acompanhamento, controle e 

monitoramento, realizados pelos Conselhos, da política executada pelos Órgãos 

Gestores e instituições governamentais e não governamentais e das deliberações das 

Conferências”. 

                                                 
78

 Observe-se que, embora o citado decreto cuide do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, por 

incidência simétrica, tal norma aplica-se aos Conselhos Estaduais e Municipais.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
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 Esse item tenciona coordenar os vários Conselhos, nos níveis nacional, estaduais 

e municipais, a fim de que suas políticas, guardadas as peculiaridades locais, possam ser 

executadas sem que haja distorção nas atividades. 

 O item 3, por sua vez, afirma que se deve “Divulgar e dar visibilidade ao papel 

dos Conselhos de direitos da pessoa idosa e de suas ações”. Tal tarefa, observe-se, 

depende de dois fatores: a existência de recursos – para não se falar em independência 

orçamentária – e a capacitação dos conselheiros ou que se desenvolvam estratégias 

eficientes de propaganda. Frise-se, porém, que tanto mais divulgado será o Conselho, e 

ainda mais valorizado pela sociedade à medida que puder alcançar medidas de efetiva 

representatividade para a população idosa. 

 O item 4 afirma que é objetivo: 

Comprometer os Órgãos Gestores responsáveis pela implementação da política do idoso 

no apoio e/ou garantia de apoio técnico aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para 

a criação de Conselhos, mediante contrato/convênio de parceria com os Fóruns e 

Associações de idosos. 

 

Interessante observar que, ao contrário do previsto no item 3.3, em que o 

Conselho tem feição oficial e o fórum, aspecto oficioso e espontâneo, por assim dizer, a 

ser convertido futuramente em Conselho, nesse caso há possibilidade de um Conselho já 

existente lançar mão de contrato ou convênio
79

 de parceria com os Fóruns e 

Associações de Idosos.  

O item 5 condensa, de certo modo, todo o objetivo de um conselho. Tal como 

muitas das conclusões aqui existentes, é tão amplo quanto óbvio. Confira-se: 

5. Reativar, fortalecer e/ou criar, nos âmbitos nacional, regional, estadual e municipal, 

Fóruns dos Idosos para promover canais de participação da pessoa idosa, profissionais e 

interessados na questão do idoso, visando à organização do movimento social do idoso e 

ao exercício da cidadania. 

 

                                                 
79

 Dado o uso reiterado que tal termo apresenta, é pertinente conceituá-lo juridicamente. Para a Professora 

Irene Patrícia Nohara, “os convênios abarcam interesses recíprocos com metas institucionais comuns e 

objetivam, portanto, um resultado comum alcançado mediante mútua colaboração”. (2005, p. 97). Ou 

seja: tanto os conselhos quanto os fóruns ou associações têm por objetivo um fim comum, que é o bem-

estar da população idosa.  
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O item 6 afirma: “Criar um ‘site’ nacional para facilitar a comunicação entre os 

Conselhos do Idoso”. 

Muito embora os recursos da Informática – e, particularmente, os da rede 

mundial de computadores, a Internet –sejam uma realidade inafastável e imprescindível, 

é bem verdade que há muitos, seja pela exclusão social ou por resistência pessoal, que 

ainda não dominam tais ferramentas. Entre eles, muitos idosos.  

Acredita-se, porém, que tal realidade tenda, gradualmente, a desaparecer, à 

medida, principalmente, em que a denominada inclusão digital for uma realidade para 

todos os segmentos sociais e faixas etárias. 

Na hora presente, porém, além das limitações de manuseio, é patente, como 

afirmado no comentário ao item 1, a negligência praticada em relação a páginas 

eletrônicas oficiais de Conselhos de Idosos. Em alguns Estados, como é o caso de São 

Paulo e Rio de Janeiro, o material disponível, muitas vezes desatualizado, restringe-se a 

textos legais, à composição do Conselho e a alguns textos promocionais (chamado 

“agenda”). Exceção que deve ser feita nesse sentido é ao Conselho do Estado do Paraná, 

em cuja página eletrônica, não apenas atualizada, constam manual de orientação, 

conteúdo das atas, das deliberações e resoluções, evidenciando salutar 

transparência
80

.Esse descaso, não apenas evidenciando falta de recursos, demonstra, 

inclusive, ausência da necessária transparência.  

7. Assegurar, nas três esferas de governo, que os Conselhos do Idoso articulem-se entre 

si e tenham participação permanente nos Conselhos de políticas públicas e demais 

Conselhos de direitos, visando a ampliação do conhecimento da legislação do idoso, 

além de garantir o acompanhamento das ações voltadas à população idosa. 

 

 O item supramencionado é de salutar importância, uma vez que não trata o 

Conselho do Idoso como uma espécie de nicho. Deve ele relacionar-se a outros 

conselhos, tais como os da saúde, da condição feminina, de educação. Reitera a 

importância do conhecimento da legislação do idoso, sem o qual os Conselhos ficarão 

                                                 
80

 Veja-se em: http://www.sine.pr.gov.br/setp/extranet/conselhos/index.php?cdDqConselho=5. 
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muito mais baseados em impressões, em anseios muitas vezes descoordenados, perdidos 

em elucubrações e, portanto, poderão ser manipulados de forma irresistível pelo Poder 

Público. 

 A conclusão 8, mais uma vez, de conteúdo programático, repete o que já está no 

texto legal, a saber: “Garantir, a cada ano, a realização do Fórum Nacional e, a cada dois 

anos, das Conferências municipais, estaduais, do Distrito Federal e nacional”. Nessa 

ocasião, é desejável que sejam cambiadas experiências e que se discutam as 

necessidades de cada realidade. 

 O item 9 relaciona os Conselhos com uma instituição que é sobremaneira 

valorizada, ao menos no Brasil, como garantidora dos direitos da população idosa: o 

Ministério Público. Diz:. “Manter articulação permanente dos Conselhos de Direitos do 

Idoso com o Ministério Público, na defesa dos direitos da pessoa idosa e na fiscalização 

do atendimento ao idoso pelas instituições públicas e privadas”. Sobre a instituição, 

anote-se que:  

Função essencial à Justiça, não pertence, contudo, à estrutura do Poder Judiciário, sendo 

órgão independente dele, auxiliando-o na aplicação da justiça. 

Sua fundamentação acha-se nos arts. 127 a 130 da Constituição Federal de 1988, 

tratando-se de instituição que compreende: I - o Ministério Público da União, que por 

sua vez abrange o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o 

Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; e II - 

os Ministérios Públicos dos Estados. 

Apesar do nome “Ministério”, seus membros não são, como poderia parecer, ministros. 

Aliás, a própria denominação Ministério Público é polêmica quanto à sua origem, 

havendo os que preferem crer que ela vem até da antiga Roma (o publico ministerium), 

com os funcionários que exerciam funções político-jurídicas na República romana, em 

contraposição aos que praticavam o ministério sagrado, as funções do altar, que eram os 

sacerdotes. 

Não é um eterno acusador, mas alguém que atua tendo a defesa da Lei e da coletividade 

por finalidade, nos processos em que atua como parte. Além disso, tem o papel de fiscal 

da Lei, circunstância em que não está, necessariamente, obrigado a acusar, mas apenas a 

verificar atos e procedimentos à luz dos textos legais.  

Para o bom cumprimento de suas atribuições, o Ministério Público possui autonomia 

funcional e administrativa, gozando seus membros, desde o início da carreira, de 

garantias iguais às que possuem os juízes. (SIQUEIRA, 2005, p. 125). 

 

 Os itens 10 e 11 encarregam-se de repetir a necessidade do cumprimento ao 

respeito à lei. Afirmam:  
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10. Fazer cumprir as propostas do Plano de Ação nos âmbitos nacional, estadual e 

municipal, definidas na Política Nacional do Idoso (Lei nº 8842/94 regulamentada pelo 

Decreto Lei nº 1986/96). 

11. Garantir o cumprimento do dispositivo legal no funcionamento dos Conselhos do 

Idoso. 

 

 Os itens 12 a 14 preocupam-se mais com aspectos internos de funcionamentos 

dos Conselhos, dispondo sobre existência de credenciais de identificação e o reembolso 

de despesas relativas ao transporte dos conselheiros. Note-se que nada se falar sobre 

remuneração, até para desestimular prática que já teve lugar noutros conselhos – como o 

de criança e adolescente – no qual, por previsão legal, havendo uma remuneração, 

muitos que não tinham comprometimento de qualquer espécie com a causa pleiteavam 

sua eleição, em busca de uma sinecura.  

 Além disso, ao determinar a existência de um cadastro geral de Conselhos de 

Políticas e de Defesa de Direitos, torna o relacionamento entre os conselhos mais 

aproximado e repete, de certa forma, a determinação já prevista no item 6, sobre os sites 

nacionais. Vejam-se os itens: 

12. Garantir na Lei de criação dos Conselhos do Idoso que as despesas dos conselheiros 

representantes da sociedade civil, referentes ao seu deslocamento para exercer 

atividades nos Conselhos, sejam custeadas pelo respectivo Órgão Gestor. 

13. Garantir, nas diferentes esferas de governo, credenciais de identificação para todos   

os conselheiros, legitimando sua autoridade. 

14. Criar, no Conselho Nacional do Idoso, um cadastro geral de Conselhos de Políticas e 

de Defesa de Direitos, para facilitar a sua articulação com os referidos Conselhos no 

país. 

 

 Os itens 15 e 16 dispõem sobre a necessária articulação entre os Conselhos, sob 

o enfoque das políticas públicas
81

, a fim de que todos possam pressionar o Poder 

Executivo a implementar tais políticas. Seu texto, na íntegra, afirma: 

15. Criar mecanismos que acionem o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e o 

Ministério Público para cobrar dos gestores, interagindo com os Conselhos nas três 

esferas de governo, a interiorização, implementação e fiscalização das políticas públicas 

para o idoso. 

16. Criar Sistema de Fiscalização e Acompanhamento das Unidades de Atenção à 

Pessoa Idosa e das Instituições de Longa Permanência, por meio da Vigilância Sanitária, 

                                                 
81

 Variados são os conceitos de políticas públicas. Para o entendimento desta obra, apresentam-se os de 

Ronald Dworkin “padrão de conduta que assinala uma meta a alcançar, geralmente uma melhoria em 

alguma característica econômica, política ou social da comunidade, ainda que certas metas sejam 

negativas, pelo fato de implicarem que determinada característica deve ser protegida contra uma mudança 

hostil (apud COMPARATO, 1998, p. 44) e de Maria Paula Dallari Bucci (2002, p. 52), segundo a qual, 

“políticas públicas são programas de ação governamental voltados à concretização de direitos”.  
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Ministério Público, Conselhos Estaduais e Municipais do Idoso, da Saúde e da 

Assistência Social. 

 

 Por seu turno, o item 17 está atento para uma realidade que, embora fosse 

praticamente inexistente à época da promulgação da PNI e do Estatuto do Idoso, hoje 

tem despertado a atenção da opinião pública: os empréstimos preferenciais para 

aposentados e pensionistas. O ardil adotado pelas financeiras leva em conta dois fatores, 

ao oferecer crédito “mais barato”: o fato de que os idoso são mais responsáveis e que, 

mesmo com uma aposentadoria ou pensão minguada, não correrão o risco do 

desemprego, e, por via de conseqüência, da inadimplência. 

 Visto sob outro ângulo, a possibilidade de tomar empréstimos com maior 

facilidade deve criar uma certa intranqüilidade em muitas famílias que, sustentadas por 

um idoso aposentado ou pensionista, e na qual habitem desempregados ou 

subempregados, terminam por coagi-lo a assumir uma dívida que não poderia ou que 

não gostaria, criando, inclusive, a curto prazo, o risco de superendividamento.  

 Muito embora seja uma preocupação válida, é oportuno lembrar que, se muitos 

conselheiros sequer conhecem bem o Estatuto do Idoso, parece tarefa mais complexa 

deles exigir que conheçam cálculos de juros, os quais, por sinal, são desconhecidos da 

grande maioria da sociedade brasileira. É bem certo, pondere-se, que poderão contratar 

pessoas especializadas para fazê-lo, tais como economistas e contadores. No entanto, o 

item em questão, que logo será transcrito, não dá margem a tal interpretação: 

17. Comprometer os Conselhos no acompanhamento dos mecanismos de controle, 

revisão e alteração das normas de empréstimos, adotadas pelas financiadoras, para 

pensionistas e aposentados, informando e orientando os idosos sobre estes aspectos e 

sobre todos os prazos e taxas de juros respectivos. 

 

 A conclusão de n. 18, diz que se deve “Viabilizar a educação permanente dos 

conselheiros na área de gerontologia, conforme a demanda de cada Município”. Esse 

item enfatiza que o conselheiro deve ser educado no conhecimento da Gerontologia, a 

qual é um ramo baseado em estudos interdisciplinares que investiga os fenômenos 

biológicos, psicológicos e sociais relacionados com o envelhecimento do ser humano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
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Seus quadros acadêmicos e profissionais, por ora, ainda apresentam nítida 

predominância de profissionais da saúde e da assistência social, o que deve, 

gradativamente, ser equilibrado com profissionais das Ciências Humanas, à medida que 

tomem conhecimento e se interessem pelos seus estudos.  

Vale dizer que, embora cuidem do mesmo objeto, por assim dizer, o velho, a 

Geriatria estuda a prevenção e o tratamento de patologias em idosos, exclusivamente. Já 

a Gerontologia, com campo muito mais amplo, leva em conta, como afirmado, outras 

facetas de estudo, propiciando um conhecimento holístico sobre o envelhecimento. 

A exortação do item comentado é oportuna porque, não apenas é imprescindível 

uma formação permanente dos conselheiros, como também, ao estudarem uma ciência 

tão instigante quanto a Gerontologia, passem, gradualmente, a remover preconceitos, 

desenvolvendo suas atividades de modo mais eficiente e consciente. 

Muito embora o Brasil, há quase quarenta anos, já seja um país de população 

urbana, é inegável que há um contingente populacional nas áreas rurais, e, nele, a 

presença de idosos, os quais não podem ser negligenciados. É o que evoca tal item. 19, 

que preceitua ser dever: “Garantir nos Conselhos estaduais, municipais e distrital do 

Idoso, representação da pessoa idosa da área rural, a exemplo do Conselho Nacional”. 

 O item n. 20, por seu turno, dispõe que é dever “Realizar semestralmente 

audiências públicas, como forma de divulgar as ações do governo referentes à pessoa 

idosa, prestar contas dessas ações à sociedade e ampliar a participação popular”.  

 As audiências públicas, longe de serem meros expedientes que simulam o 

exercício da democracia, são inerentes à participação e ao controle popular do Poder 

Público no Estado Democrático de Direito. Os cidadãos, em uma espécie de democracia 

direta, falam diretamente à autoridade, exercendo a cidadania e debatendo matérias 

relevantes.  
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 Assim, no caso dos Conselhos dos Idosos, além de serem abertos à participação 

e com reuniões de acesso livre, devem os governos divulgar suas ações, prestando 

contas e ouvindo a população. 

 Por fim, o item 21 estabelece que é necessário “Recomendar que o Tribunal de 

Contas solicite ao Órgão Gestor da política do idoso que a prestação de contas deste 

Órgão seja acompanhada de parecer do Conselho do Idoso”. Isso prestigia enormemente 

o papel fiscalizador do Conselho que, muito embora, na maioria dos casos, nem possui 

verbas próprias, possa controlar como é aplicado o dinheiro público, desde que 

relacionado a Órgão Gestor da política do idoso. 

 

 

3.7 A Declaração de Brasília: breves considerações 

 

 Reunidas na capital do Brasil, várias autoridades sobre envelhecimento 

participaram, de 4 a 6 de dezembro de 2007, da Segunda Conferência Regional 

Intergovernamental sobre Envelhecimento na América Latina e Caribe. Na Declaração 

de Brasília, documento que reuniu as conclusões dos participantes, novamente fica 

patente a preocupação de que os idosos não sejam apenas protegidos pelas leis, mas que, 

considerados os instrumentos da democracia representativa e mesmo os da direta, 

elaborem-nas. Diz a conclusão 21 da Conferência: “Recomendamos a incorporação dos 

idosos nos processos de elaboração, implementação e monitoração de políticas”. 

 Ora, os idosos só poderão ser incorporados se encontrarem meios que permitam 

sua participação, o que pode se dar pelos fóruns e pelos conselhos, não descartadas, 

ainda, outras formas de reunião mais informais que, nem por isso, são menos relevantes, 

tais como associações, igrejas, grêmios recreativos, entre outros. 
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  Após tais considerações sobre os Conselhos, apresentam-se, a seguir a realidade 

da participação dos idosos nas cidades de Montevidéu e São Paulo, momento que nos 

permite constatar que os textos legislativos destoam, muitas vezes, da realidade que se 

lhes aplica. 
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4. GRANDE CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO:  

PRESENÇA EM SÃO PAULO 

 

 

 Metrópole de 11 milhões de habitantes ocupando 1.593 quilômetros quadrados, 

segundo dados da própria Municipalidade, o contingente idoso da cidade de São Paulo 

perfaz 9,3% da população
82

, o que resulta em cerca de 1 milhão de pessoas com idade 

superior a 60 anos, a maior parte delas pobres. 

 A despeito da situação de protagonismo econômico, é patente que as autoridades 

dessa cidade ainda não souberam como resolver o progressivo aumento da população 

idosa com soluções estruturais, que ultrapassem o imediatismo do lazer. 

 Uma possível solução passa pelo necessário fomento à participação dos 

interessados mais próximos do processo, quais sejam, os idosos. Essa participação, 

porém, não pode se restringir à elaboração de programas tão amplos quanto vagos, mas 

deve ser produto de condições – inclusive financeiras –que permitam uma colaboração 

efetiva. Mais do que favorecer a participação, dividem-se responsabilidades. 

 Já se comentou neste trabalho que a participação em Conselhos foi resultado da 

redemocratização e dos movimentos de aposentados, o que teve o seu ponto mais alto 

com a promulgação da Constituição de 1988. Na cidade de São Paulo, nesse mesmo 

ano, foi eleita prefeita Luísa Erundina, que comandou uma gestão de nítido caráter 

democrático popular, o que favoreceu que os movimentos se organizassem melhor e 

fossem ouvidos. Foi o caso dos idosos que, em 1992, já no final daquela gestão, 

obtiveram a aprovação da Lei n. 11.242
83

, que criou o Grande Conselho Municipal do 

Idoso
84

.  

                                                 
82

 O que já supera a média nacional, em torno de 8,6%, de acordo com o Censo de 2000 (IBGE) 
83

 Tal norma consta, na íntegra, do Anexo I. 
84

 Ainda que a ex-presidente do GCMI, sra. Irene Annes da Silva, em entrevista concedida para este 

trabalho, sustente que o pioneirismo na criação de um conselho para idosos coube ao então prefeito 
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 As duas chefias do Executivo que se seguiram
85

, que não tinham no diálogo com 

os movimentos populares uma prioridade, terminaram por esvaziar o papel previsto para 

o GCMI, não prestigiando o seu papel de canal de diálogo com os idosos. 

 No entanto, nem por isso o órgão desapareceu, mantido pelo empenho de uns 

poucos idosos que viam e vêem nele uma instância privilegiada para o encaminhamento 

de seus pleitos. Como adiante se discutirá, seu modelo precisa ser imediatamente 

revisto. 

 

 

4.1 Composição 

 

 A norma que criou o GCMI vinculava-o diretamente ao Gabinete do Prefeito, 

para não o submeter a nenhuma secretaria. Atualmente, porém, subordina-se à 

Secretaria Especial de Participação e Parceria, estando mesmo sediado no mesmo prédio 

de tal secretaria, no chamado Centro Velho da cidade.  

 Nessa secretaria, o GCMI é vinculado à Coordenadoria do Idoso, que “tem por 

missão elaborar e implementar políticas públicas, com o objetivo de canalizar ações e 

estratégias voltadas para a garantia da autonomia, integração e participação do idoso na 

sociedade”.  

 Formalmente, de acordo com a página eletrônica oficial da Prefeitura de São 

Paulo, a Coordenadoria tem por competências: 

Coordenar as ações relativas à política municipal da pessoa idosa; 

Participar na formulação, acompanhamento e avaliação da política municipal; 

• Promover as articulações inter e intra-secretarias, inter-setoriais e intra-setoriais 

necessárias a implementação da política municipal; 

• Subsidiar as secretarias municipais e as subprefeituras na elaboração da proposta 

orçamentária, no âmbito de suas competências, visando o funcionamento de programas 

compatíveis com a política municipal do idoso; 

                                                                                                                                               
indicado Mário Covas, em 1985, por meio do Conselho da Condição do Idoso, transformado, em 1989, 

para o Grande Conselho Municipal do Idoso. 
85

 Referência aos prefeitos Paulo Maluf (1993-1996) e Celso Pitta (1997-2000).  
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• Criar, manter atualizado e centralizar um banco de dados que contenha informações 

sociais, culturais, econômicas, financeiras sobre a população idosa do município de São 

Paulo de do País; 

• Apresentar anualmente, relatório da gestão da Política Municipal do Idoso, inclusive 

relatórios regionais, por subprefeitura, procedendo a sua divulgação por todos os meios 

disponíveis; 

• Promover a realização periódica de sessões públicas de debate sobre temas relativos ao 

envelhecimento e de interesse público; 

• Promover a articulação e integração com os municípios da região metropolitana de 

São Paulo, formulando políticas, diretrizes e ações comuns que abranjam a totalidade ou 

parte de seu território, baseadas na lei, destinadas à superação de problemas setoriais ou 

regionais comuns, bem como firmar convênio ou consórcios com esse objetivo, sem 

prejuízo de igual articulação com o Governo do Estado de São Paulo.  

 

 A pesquisa levada a efeito por este trabalho conseguiu constatar que tais deveres, 

tão necessários em sua implementação quanto amplos, não são realizados, ficando a 

Coordenadoria apenas como um órgão que intermedeia a atuação do GCMI e a 

respectiva secretaria. 

 Não causa espécie, assim, que os projetos e atividades participativas restrinjam-

se à política de eventos e de lazer, como a seguir se demonstra, novamente conforme 

informação oficial: 

Rede de Integração das Ações de Atenção ao Idoso no Município de São Paulo; 

Oficina de Participação: Curso "Idoso cuidando de Idoso"; Carnaval "Folia da Terceira 

Idade"; 

Jogos Regionais do Idoso (JORI) e Jogos Estaduais do Idoso (JEI) são promovidos pelo 

fundo social de solidariedade do Estado de São Paulo em parceria com a secretaria de 

Estado da Juventude, Esporte e Lazer e Secretarias Municipais de Participação e 

Parceria, Esportes, Recreação e Lazer, que são realizados anualmente; 

Fornecimento de suporte técnico e administrativo ao Grande Conselho Municipal do 

Idoso; 

 

 O Conselho é composto por 30 representantes dos idosos e 15 suplentes, todos 

eleitos, além de 15 representantes da Prefeitura Municipal, com os suplentes, em igual 

número. O GCMI ostenta o adjetivo “grande”, uma vez que reúne os fóruns regionais 

nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro.  

 Deve-se observar, ainda, que o mandato dos conselheiros é de dois anos e apenas 

idosos fazem uso do direito do voto. Os representantes da Prefeitura, indicados pelo 

Executivo local, representando 1/3 dos membros, não precisam necessariamente ter 

idade superior a 60 anos. 
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 As instâncias de participação são a Assembléia Geral, aberta a todos, mas 

limitando o direito de voz e voto aos idosos. A ela se somam as Assembléias Regionais, 

realizadas uma vez por mês, nas respectivas áreas da cidade. Nessas, participantes não 

idosos podem fazer direito ao uso de voz
86

. 

 Além disso, existem Comissões de Trabalho no GCMI, conforme as prioridades 

estabelecidas pelos idosos, como na área de transporte, saúde, assistência social, 

esporte, entre outras. 

 E, finalmente, a Secretaria Executiva, que é composta pelos cinco candidatos 

mais votados em cada região. O Conselho de Representantes é formado pelos nove 

candidatos mais votados em cada região, sendo seis titulares e três suplentes, em um 

total de 45 representantes. 

 

 

4.2. Finalidades 

 

 O art. 2º da Lei n. 11.242, que instituiu o GCMI, estabelece que esse deve propor 

políticas e programas de proteção e assistência aos idosos, receber suas reivindicações, 

orientar e informar a população. O texto da lei não dá poderes deliberativos, mas apenas 

de natureza consultiva e, dada a desproporção de membros (2/3 de idosos e 1/3 do 

Governo municipal), também não é paritário. Esse modelo, que favoreceu o 

protagonismo do idoso, na hora presente mostra-se superado, uma vez que, além de não 

propiciar o direito ao voto ao restante dos cidadãos, impede que eles, a menos que 

façam parte da Administração Municipal, tomem parte nas decisões do GCMI, na 

qualidade de conselheiros. 

                                                 
86

 Ainda que se tenha constatado, em visita a Assembléia Regional da Zona Leste, em início de 2007, que 

tal determinação, em “nome da democracia”, não é seguida rigorosamente, para permitir que todos 

participem, nas palavras do Conselheiro Antônio Sousa,  
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 Por oportuno, cabe também inserir o conteúdo do material de propaganda, 

convocando a população idosa para a última eleição ao GCMI, ocorrida em dezembro 

de 2007, e que oferece uma dimensão que, muitas vezes, não é condizente com a 

realidade: 

O Grande Conselho do Idoso, é (sic) um órgão de...ATUAÇÃO. O Grande Conselho 

Municipal do Idoso atua na área da preservação e afirmação da identidade do idoso. O 

Conselho não existe para resolver problema (sic) pessoais, individuais e imediatos. O 

Conselho existe para defender as causas dos idosos de forma abrangente, entre outros, 

nos campos de Governo como: Habitação, Saúde, Transportes, Assistência Social, 

Segurança e da Cultural, recebendo informações e recomendações quanto ao 

funcionamento de asilos
87

  e casas especializadas em abrigar idosos, que os orienta a 

conhecer seus direitos e suas histórias pelo mundo. 

 

  

 

4.3 Limitações 

 

 A análise tomou por base a gestão 2006/2007. Constatou-se, pelo exame 

autorizado de atas e pela participação do autor, nas assembléias gerais, que os temas 

discutidos não enfrentavam adequadamente os principais problemas dos idosos, 

circunscrevendo-se ao imediatismo e à desinformação de muitos conselheiros que, por 

exemplo, julgam mais relevante a realização de bailes e a discussão de quem 

representará o GCMI em um determinado evento em Brasília, promovido pelo Conselho 

Nacional do Idoso. 

 Ademais, muito embora houvesse pauta para as reuniões, os temas não eram 

seguidos de forma ordenada, notando-se, ainda, que a falta de assiduidade dos 

conselheiros às reuniões era uma constante. Em pelo menos três plenárias de que se 

participou, o quórum nunca ia além de 30%
88

. Os motivos iam desde a falta de dinheiro 

para o transporte – recorde-se que a função de conselheiro é voluntária, não havendo 

nenhum reembolso de despesas –, passando pela constatação de que “muito se discute e 

                                                 
87

 Muito embora o termo seja de mais fácil compreensão, ele apenas reforça a idéia pejorativa de um lugar 

que, no passado, eram postos os indesejáveis da sociedade. Entre eles, os idosos pobres e miseráveis.  
88

 Consoante o depoimento de um conselheiro, “a imensa maioria eleita não participa, o que facilita do 

trabalho do Poder Executivo”.  
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pouco se resolve”, o que denota a descrença dos participantes no próprio organismo que 

deveriam prestigiar, ou, ao menos, tentar transformar. 

 Percebeu-se, também, que havia um certo equívoco sobre o que viria a ser 

“debate democrático”, descambando-se, muitas vezes, para o assembleísmo. 

Freqüentemente, havia discussões em que certos participantes – conselheiros ou não – 

erguiam-se de suas cadeiras, e, exaltados, tentavam fazer prevalecer seus pontos de vista 

de modo passional. A presidente, muitas vezes, não era capaz de exercer um tipo de 

controle sobre esses abusos, preferindo silenciar, até que amainassem. 

 A atuação das comissões de trabalho, das quais se chegou a participar, era 

praticamente nula. As discussões limitavam-se a levantar propostas e alguém se 

dispunha a redigir um “ofício” para que fosse encaminhado às secretarias municipais, a 

fim de que tomassem providências. Ao menos na gestão analisada verificou-se que a 

eficiência de tal mecanismo restringiu-se a produzir a bilateralidade de textos oficiais, 

sempre polidos e respeitosos, mas absolutamente inúteis do ponto de vista prático. 

 Além disso, uma vez que o próprio GCMI viu-se mutilado de efeito mobilizador 

e de resultados efetivos, uma conseqüência que naturalmente terminou por ocorrer foi a 

articulação dos conselheiros com os vereadores, sendo que um dos eventos mais 

propagados pelo Conselho é uma reunião que ocorre todas as primeiras terças-feiras de 

cada mês
89

, tendo como objetivo discutir as principais necessidades, dificuldades e 

novas oportunidades relacionadas ao público da terceira idade, de viés marcadamente 

ligado à questão da saúde. Tal evento, observe, é transmitido por televisão, devendo-se 

anotar que: 

Segundo o livro de resumos do seminário, este fórum é de poder legislativo, promovido 

na e pela Câmara dos Vereadores, o que significa que o registro dos seminários teria o 

valor de reivindicação, esta realizada de forma legítima pelos idosos. Isso permitiria, por 

exemplo, que as demandas levantadas se transformassem em lei. Tal prática evidenciou 

que há uma tentativa de interlocução entre as esfera legislativa e executiva para a 

efetivação de leis que beneficiam os idosos, no momento em que esse segmento não 

dispõe de outros mecanismos para fazer com que seus direitos sejam garantidos pela 

gestão administrativa do município. 

                                                 
89

 Intitulada Seminários Qualidade de Vida para um Envelhecimento Saudável.  
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As discussões originadas nos seminários deram respostas a algumas reivindicações 

feitas pelos idosos, tais como a vacinação de idosos, transformada em lei a partir de um 

dos seminários que discutiu doenças na terceira idade, além de demandas para um 

melhor atendimento dos idosos nos transportes públicos, que teve como resposta a 

instituição de um programa de treinamento para motoristas, cobrados e fiscais de 

empresas de ônibus para melhorar a qualidade no atendimento aos idosos nesse setor. 

(BOARETTO e HEIMANN, 2004, p. 123).  
 

 A análise do material de propaganda do Conselho, igualmente, revelou que há 

toda uma preocupação com o conteúdo “educativo” dos folhetos, boletins e fôlderes. 

Chamou a atenção a cartilha intitulada Viver mais e melhor, acerca da alimentação, da 

prática de atividade física e ao estilo de vida. O espaço dedicado para alertar quanto a 

denúncias ou reivindicações inexistiu.  

 Por outro lado, as entrevistas realizadas com conselheiros demonstraram que 

muitos desconhecem a legislação de proteção ao idoso. Não apenas pelo baixo nível de 

instrução – a maioria sequer completou o antigo curso primário –, mas pela falta de 

estímulo e de oportunidades em que as normas não apenas são discutidas como também 

operacionalizadas perspectivas de sua efetivação. 

 Além disso, esses diálogos revelaram que, muito embora esteja a questionar a 

atuação da Prefeitura, a presidência da gestão estudada pertence à mesma coligação 

partidária do Executivo Municipal, o que, se por um lado poderia abrir um canal direto 

de comunicação, por outro, termina por permitir uma espécie de aquietação do grupo. 

 Nesse ponto da política partidária, observou-se ainda que os conselheiros líderes 

de votos em suas respectivas regiões são freqüentemente cooptados por vereadores, que 

os transformam em “cabos eleitorais”. Sobre isso, também, o processo eleitoral não 

inspira reconhecer como democrático, uma vez que votam apenas idosos, em idosos, e 

de acordo com a Região na cidade. No penúltimo pleito, de acordo com depoimentos 

colhidos, em fins de 2005, houve apenas 4.000 eleitores, em um universo de idosos que, 

como já se indicou, ultrapassa 1 milhão de pessoas. Consoante as regras estabelecidas, 

os idosos poderiam votar várias vezes, em sua região de moradia, nas respectivas 
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subprefeituras, o que não abona a lisura do pleito, ainda que existam fiscais nos 

variados postos de votação, já que não há um controle simultâneo das votações. 

 

 

4.4 Propostas para melhoria 

 

 A participação da sociedade civil, quando se dá de modo mitigado ou quase 

figurado, como é o caso do GCMI, não permite que ela possa fazer com que suas 

demandas cheguem eficientemente ao Poder Público, tornando a democracia 

representativa incapaz de incorporar as diversas aspirações populares. A organização, a 

formação e a capacitação de lideranças, não apenas no âmbito do GCMI, mas nos fóruns 

de cidadania, pode permitir que o exercício da democracia venha acompanhado do 

atendimento de várias necessidades dos idosos. 

 No entanto, no âmbito municipal, o Projeto de Lei n. 107/2007
90

, que pretende 

consolidar a legislação sobre idosos, mantém o GCMI atado à mesma estrutura que 

atualmente o impede de atuar eficientemente. De fato, vincula-o, ainda, à Secretaria 

Especial para Participação e Parceria, mantendo seu caráter não-paritário, meramente 

consultivo e não-deliberativo, o que só mantém a função muitas vezes meramente 

decorativa do GCMI.  

  

 

                                                 
90

 Constante, na íntegra, do Anexo II deste trabalho. 
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5. MONTEVIDÉU E A PARTICIPAÇÃO DO IDOSO 

 

 

 Capital do Uruguai e reunindo em seu território metade da população do país, de 

cerca de três milhões de pessoas, Montevidéu contava, já no recenseamento de 2004 

(HUENCHUAN E PAREDES, 2006, p. 11), com um quinto de idosos. O país é, 

proporcionalmente, o mais idoso da América Latina, mantendo a tendência de muitas 

nações no sentido de existir predominância do gênero feminino em sua população. 

 O Uruguai, registre-se, é país de população essencialmente urbana, 

concentrando, na capital, um contingente de idosos com maior escolaridade, sendo que 

alguns deles – 20% – preferem viver sozinhos (HUENCHUAN E PAREDES, 2006, p. 

13).  

 No que tange às políticas de proteção ao idoso, constatou-se, em visita àquela 

cidade em novembro de 2007, que não há uma coordenação geral em âmbito estatal. 

Existem, é certo, previsões normativas de promoção social e até de participação, mas 

sem um órgão que enfeixe a administração de todas as políticas. Resultado: tanto a 

Prefeitura local – chamada Intendência – quanto o governo da República, nos 

Ministérios da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, além do BPS, desenvolvem 

políticas para a mesma faixa etária, sem que repartam tarefas ou questionem 

eficientemente seus métodos.  

 Nessa mesma visita, em entrevista prestada pela Dra. Susana Rodríguez Calvo, 

coordenadora executiva da Secretaria Municipal do Idoso, além de confirmar o que 

acima se mencionou, afirmou aquela autoridade, também, que a Lei n. 17.796
91

 – que é 

uma espécie de Estatuto do Idoso local –, foi aprovada, mas não regulamentada e que se 

pretende, em médio prazo, unificar-se as ações para o idoso por meio do Instituto 

Nacional de Adulto Mayor, a depender de aprovação pelo Congresso. 

                                                 
91

 Constante no Anexo III a este trabalho. 
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5.1 A ênfase previdenciária: o BPS e a ONAJPU 

  

 A Constituição de 1967, em seu art. 195, dispôs que: 

Créase el Banco de Previsión Social, com carácter de ente autônomo, con el cometido 

de coordinar los servicios sociales de previsión social y organizar la seguridad social, 

ajustándose dentro de las normas que establecerá la ley que deberá dictarse em el plazo 

de un año. 

Sus directores no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido um 

período de gobierno desde su cese, siendo de aplicación para elcaso lo dispuesto por el 

artículo 201, inciso tercero.
92

  

 

 Constatou-se, igualmente, que é nítido o enfoque previdenciário, sendo 

onipresente o BPS, o qual, indo além da atuação do congênere brasileiro, o INSS, 

enfeixa não só a previdência social,como toda a política assistencial do governo. E no 

BPS, tanto quanto o INSS, têm assento em seu conselho gestor, representantes do 

Governo, dos empresários e dos aposentados.  

 Além disso, o BPS conta com um registro nacional de instituições privadas sem 

fins lucrativos, que prestam serviços para os idosos. Segundo a Professora Claudia 

Sirlin, em entrevista prestada em novembro de 2007, são organizações da sociedade 

civil com personalidade jurídica e estatutos aprovados pelo Ministério da Educação e 

Cultura. Seus dirigentes são voluntários e há 460 organizações registradas, sendo elas 

clubes de idosos, associações, universidade da terceira idade, albergues noturnos, 

centros-dia, atendendo a 72.000 idosos
93

.  

 O BPS dá a capacitação técnica e multidisciplinar aos dirigentes e empregados, 

auxiliando, ainda, projetos de natureza social. Possui, também, o programa denominado 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil, e, entre suas linhas de ação, pode-se destacar a 

                                                 
92

 “Cria-se o Banco de Previdência Social, com caráter de ente autônomo, com o dever de coordenar os 

serviços estatais de previdência social e organizar a seguridade social, ajustando-se nas normas que 

estabelecerá a lei, que deverá ser feita no prazo de um ano. 

Seus diretores não poderão ser candidatos a nenhum cargo eletivo até transcorrido um período de governo 

desde que deixaram o cargo, sendo de aplicação para o caso o disposto no art. 201, inciso terceiro.” 

(Tradução livre do autor).  A atual norma que regulamenta o BPS é a Lei n. 15.800, de 1986. 
93

 Recorde-se que a população idosa em todo o Uruguai é de cerca de 575.000 idosos, de acordo com o 

recenseamento de 2004. 
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promoção e integração social dos idosos, com um envelhecimento ativo, saudável e 

produtivo. Ademais, a promoção do voluntariado, o que, saliente-se, não se faz apenas 

por razões humanitárias, mas, também, por diminuição de custos.  

 Além disso, a parte previdenciária e assistencial do BPS compreende, além da 

aposentadoria por idade, auxílio funerário, programa de moradias, pensão por invalidez 

e o programa de turismo social. 

 A despeito de todas essas previsões, também se pôde constatar que os 

aposentados locais acham-se bastante articulados na ONAJPU. Essa organização, que 

congrega expressivo número de associados, encontra-se em permanente choque com as 

autoridades governamentais, principalmente após a reforma previdenciária de 1995, que 

instituiu um sistema de contribuições misto, envolvendo o regime de solidariedade ao 

de capitalização, ou seja, de colaboração entre o governo e os trabalhadores. Na prática, 

isso reduziu sobremaneira os valores pagos. 

 Interessante notar que a articulação dos idosos uruguaios, ao menos em âmbito 

político, dá a impressão de ser monotemática, isto é, objetiva apenas resolver questões 

previdenciárias. Isso, porém, não significa que as outras necessidades de tal faixa etária, 

tais como saúde, habitação, educação, tenham sido atendidas. Apenas se encontram em 

patamar secundário. 

  

 

5.2 A Secretaría para el Adulto Mayor  

 

 A cidade objeto deste capítulo, Montevidéu, já apresentou, antes de julho de 

2005, com uma espécie de Conselho de Idosos, denominado Comisión Nacional para el 

Adulto Mayor. Naquele ano, a prefeitura local converteu-a na Secretaría para el Adulto 

Mayor, a qual, não obstante o visível empenho de seus membros, restringe-se a 

expedientes meramente recreativos, com viés assistencialista.  
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 Muito embora, na entrevista concedida, a Dra. Susana Rodríguez Calvo tenha 

insistido que a Secretaria fomenta a criação de grupos de “nucleamento” e de 

capacitação, é visível que o objetivo não é, exatamente, o de mobilizar a população 

idosa. 

 Para que se cite um exemplo, nessa mesma ocasião, fins de 2007, o autor 

recebeu um fôlder com a programação de 2006. Nela constava, por exemplo, o seguinte: 

Pasaporte dorado. Tarjeta de descuentos em diferentes rubros: Culturales, salud, 

recreación, deportes. 

Tours didácticos recreativos. Estas actividades se realizan por Montevideo y interior del 

pais con uma bonificación en el pasaje 25%. 

Muestra de artes plásticas. Del 2 al 11 de octubre se realizará en el átrio municipal la 

muestra de pintura y escultura.
94

 

 

 Muito discretamente, no citado material de propaganda, figuram as jornadas 

educativas, que envolvem conferências sobre os variados temas do envelhecimento. 

 Além disso, a Secretaria também desenvolve o programa de fortalecimento da 

participação social dos idosos, plano que objetiva contribuir para o fortalecimento da 

participação dos idosos no processo de descentralização. Ponderou a Dra. Susana Calvo 

que, dos programas, esse é o de mais difícil implementação, seja porque faltam quadros 

interessados – o trabalho é todo voluntário, reitere-se – seja porque difícil a capacitação 

dos poucos que se interessam. 

 Existe convênio com a faculdade de Psicologia, que, atendendo em bairros da 

periferia de Montevidéu, tenciona formar líderes comunitários para organizar os idosos. 

 A experiência dos “hogares diurnos” (lugares diurnos) parece interessante. São 

espaços apropriados para atividades sócio-culturais e físicas, destinando-se a idosos 

necessitados, ou que não podem passar o dia sozinhos, à falta de cuidadores. Inclusive, 

essa iniciativa, sob o nome de “casa-dia”, existe na legislação brasileira desde 1996, e 

não se tem notícia de sua implementação. 

                                                 
94

 “Passaporte dourado. Cartão de descontos em diferentes títulos: culturais, saúde, lazer e esportes. 

Passeios didáticos recreativos. Estas atividades realizam-se em Montevidéu e no interior do país, com 

desconto de 25% na passagem. Mostra de artes plásticas. De 2 a 11 de outubro realizar-se-á no átrio 

municipal a mostra de pintura e escultura.  
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 A despeito dessa pletora de benefícios, também houve o cuidado de abordar, 

informalmente, com várias pessoas do povo e estudiosos do envelhecimento 

populacional
95

. Todas foram unânimes em afirmar que o sistema, como um todo, não 

funciona satisfatoriamente, pagando pensões, em média, de 3.000 pesos uruguaios 

mensais
96

, e as pessoas que tinham velhos em casa, apesar de reclamar das dificuldades, 

relutavam em os enviar para uma instituição de longa permanência. 

 

 

5.3 A participação em grupos 

 

 Paradoxalmente, em um tempo em que maiores – ainda que, nem de longe, 

satisfatórias – as coberturas previdenciárias, os programas não atingem a população de 

forma mais ampla e eficiente. 

 A ênfase na seguridade social, como já se apontou e como a identificam também 

Sandra Huenchuan e Mariana Paredes (2006, p. 18), além de algumas iniciativas na 

saúde e no lazer culminaram por tornar secundários outros aspectos tão necessários ao 

desenvolvimento individual e societário dos idosos. As iniciativas, ponderam as autoras, 

são tão “encanecidas” quanto a sua população. 

 Nota-se, por fim, que embora os grupos possam ser, de certa forma, “ouvidos” 

pela Secretaría para el Adulto Mayor, eles não pertencem a sua estrutura decisória, 

podendo haver uma pressão mais ou menos eficiente em sua representatividade no BPS 

ou em entidades como a ONAJPU.  

                                                 
95

 Importante salientar que o autor tomou parte no II Congreso Iberoamericano de Psicogerontología, 

como expositor de parte das pesquisas desse estudo, relativas a cidade de São Paulo. Pôde entabular 

conversações com diversos estudiosos do envelhecimento. 
96

 Cerca de R$300,00.  
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CONCLUSÕES 

 

 

 1. O fenômeno do envelhecimento, objeto mais ou menos recente de 

preocupação científica e política, ocorre em escala mundial, e, no contexto latino-

americano, apresenta a peculiaridade de não ter sido enfrentado de modo estrutural, no 

âmbito de políticas públicas, restringindo-se, no mais das vezes, a expedientes de cunho 

clientelista e assistencialista. 

 2. Para atenuar esse viés de que o idoso é um objeto de proteção e não sujeito de 

direitos, buscou-se investigar em que medida a legislação de alguns países, 

precisamente os que ostentam as maiores populações idosas, cuidam do assunto. Nessa 

investigação, foram identificados alguns artigos constitucionais, dada a importância da 

Lei Maior na vida de vários países, passando-se, em seguida, a legislação 

infraconstitucional. 

 3. Muito embora haja respeitáveis entendimentos no sentido de que a velhice é 

fenômeno que vai além de balizas etárias, envolvendo mesmo aspectos históricos, 

culturais e outros, optou-se pelo limite de 60 anos, estabelecido após estudos praticados 

pela ONU e constantes da legislação brasileira, dada a sua objetividade. 

 4. A participação do idoso, retomando, como sujeito de direitos, é indispensável. 

Foi o que motivou a que se estudasse em que formas ela se dá, tendo por base fóruns e 

Conselhos, considerada a realidade das cidades de São Paulo e Montevidéu. 

 5. Muito embora ainda seja um espaço, no caso da realidade paulistana, 

vinculado ao Poder Executivo local, o GCMI precisa ter autonomia, representação 

paritária, dispor de financiamento próprio e ser deliberativo, sob pena de desempenhar 

papel figurativo, restrito à periferia dos interesses dos idosos, e na como eficiente grupo 

de pressão. 
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 6. Ademais, os conselheiros, no exercício de suas funções, devem conhecer a 

máquina administrativa e dominar as políticas sociais, além da legislação pertinente, até 

para que possam fiscalizar e exigir que sejam cumpridas as normas. 

 7. O papel das chamadas organizações não governamentais (ONGs) não pode 

substituir adequadamente os dos Conselhos. Isso porque, à medida que são instâncias 

particulares de poder e de representatividade social, possuem interesses específicos e 

peculiares e, muito embora possam vir a ter uma preocupação macrossocial, essa 

pertence, por legitimidade e constituição legislativa, aos Conselhos, uma vez que 

criados por lei, a fim de representarem todos os interesses da população idosa. 

 8. Nesse sentido, é pertinente anotar que, na cidade de São Paulo, muito embora 

tal estrutura de poder já pertença ao universo oficial do Poder Público, pelo GCMI, dada 

a falta de meios, o despreparo de muitos dos dirigentes e a necessária imposição de suas 

necessidades, torna-se um organismo que não possui representatividade, achando-se 

apenas cooptado pela estrutura de poder. A iniciativa, por si, é positiva, uma vez que 

traz para o centro do poder os idosos. Precisa, porém, de ajustes necessários, conferindo 

melhor participação, mobilização e visibilidade das necessidades do idoso.  

 9. Já no que tange ao Município de Montevidéu, não há participação direta dos 

idosos na formulação de políticas da Secretaria local, que se restringe à política de 

eventos e de lazer. Os idosos organizam-se em grupos nos vários bairros da Capital, não 

tendo representantes no órgão, nem poder decisório nessa instância. Atuam, é verdade, 

por meio de organizações de aposentados, como a ONAJPU, sendo ainda representados 

no BPS, que é a versão local do INSS brasileiro. Ainda assim, a prioridade nacional, 

considerando-se, também, o percentual elevado de idosos, é a assecuração de benefícios 

previdenciários condignos.  

 10. Ainda em tal cidade ocorre a descentralização administrativa, política e 

social. Nessa última, formulam-se propostas por meios das organizações ou 
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individualmente, existindo, ainda, a figura de convênios. A descentralização, por si, é 

razoável, desde que venha acompanhada por um modelo minimamente eficiente, o que 

não é o caso. 

 11. O diálogo entre as duas realidades permite acreditar que, na capital 

paulistana, é necessário não apenas dotar financeiramente o GCMI e os fóruns 

regionais, mas capacitar seus membros na consciência de que, enquanto insistirem em 

tornar o espaço um terreno apenas para demandas pessoais ou de implementação de 

políticas superficiais de lazer, tanto mais ineficiente será o órgão como construção de 

uma nova realidade do idoso pelo idoso. 

 12. Já em Montevidéu, a ênfase previdenciária não é, de per si, um problema. O 

que parece faltar à capital uruguaia e ao próprio país é a coordenação de todas as 

políticas em prol do idoso em um ou em poucos órgãos. Há vários organismos oficiais 

enfrentando de modo isolado a questão, faltando eficiência e, empregando uma imagem 

singela para expressar o problema, todos remam e o barco não sai do lugar. Naquela 

capital, a participação política mobiliza mais a população, inclusive os idosos. O que é 

necessário é agrupar essas forças dispersas dentro de uma iniciativa que, sem ser 

oficialista, encontre-se como grupo de pressão dentro do aparato oficial, não 

prejudicando, é certo, iniciativas particulares já existentes, como a ONAJPU. 

 13. A democracia participativa, além de ampliar a cidadania formal, como bem 

anota Vicente Faleiros (2006, p. 97), tem sido mais viabilizada na microparticipação, 

não se realizando como democracia de massa, mas em pequenos grupos, não podendo o 

Estado ser visto como organismo passivo diante das pressões da sociedade todo-

poderosa, devendo ser permeado pelas discussões e pelos conflitos nos seus órgãos de 

poder, tais como os conselhos. Logo, não há poder dos conselhos se o Estado for 

considerado hegemonicamente, ignorando os conflitos nas relações Estado/sociedade 

como um movimento de forças. 
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 14. As relações concentradoras de poder e de exclusão social têm por 

conseqüência a produção de um déficit de cidadania, reduzindo ou mesmo impedindo a 

participação, a autonomia, a garantia de condições de vida e à construção democrática 

do Estado e da sociedade (FALEIROS, 2007, p. 167). É o que os Conselhos, se 

minimamente aparelhados com as propostas deste trabalho, poderão evitar.  
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ANEXO I 

LEI Nº 11.242, DE 24 DE SETEMBRO DE 1992 

 

Dispõe sobre o Grande Conselho Municipal do Idoso dá outras providências.  

 

Luiza Erundina de Souza, Prefeita do Município de São Paulo, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão 

de 8 de setembro de 1992, decretou e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art.1º - O Grande Conselho Municipal do Idoso vincula-se ao Gabinete do Prefeito. 

Art.2º - São finalidades do Grande Conselho Municipal do Idoso: 

I – Propor as Políticas e atividades de proteção e assistência que o Município deverá 

prestar aos idosos nas áreas de sua competência; 

II – Receber as reivindicações do Movimento organizado ou a denuncias, ainda que as 

deita individualmente, atuando no sentido de resolvê-las. 

III – Informar e orientar a população idosa acerca de seus direitos, bem como 

desenvolver campanhas educativas junto à sociedade em geral. 

IV – Apoiar a luta dos idosos por suas reivindicações; 

V – Recomendar normas de funcionamento de asilos ou casas de repouso que atendam à 

população idosa, acompanhando e avaliando o seu cumprimento; 

VI – Criar condições de resgate da memória do Idoso e sua experiência no âmbito dos 

movimentos, sindical, político, cultural, de bairros e similares. 

Parágrafo Único - Ao Grande Conselho Municipal do Idoso será facilitado o acesso  a 

todos os setores da Administração, particularmente aos programas e metodologia de 

ação dos serviços prestados à população pelas Secretarias da Saúde, Bem-Estar Social, 

Educação, Cultura, Abastecimento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, esportes, 

Lazer e Recreação, Transportes, Serviços e Obras e do Planejamento, a fim de 

possibilitar a apresentação de sugestões e propostas de medidas  de atuação em assuntos  

de seu interesse. 

Art.3º - O grande Conselho Municipal do Idoso compreenderá:  

I – Assembléia- Geral; 

II – Assembléias Regionais; 

III – Conselho de Representante de Idosos e da Administração; 

IV – Comissões de trabalho; 

V – Secretaria Executiva. 

Art.4º - A Assembléia-Geral é a instância máxima de deliberação do Grande Conselho 

Municipal do Idoso, competindo-lhe: 

I – Definir ou reavaliar políticas, programas e projetos do Conselho. 

II – Reunir-se bienalmente em Encontro Municipal do Idoso, para eleger os idosos que 

ocuparão os cargos da Secretaria Executiva. 

Art.5º - A Assembléia-Geral será composta de idosos, individualmente ou organizados 

em entidades, pessoas e entidades convidadas, e demais interessados. 

§1º - Na Assembléia-Geral, somente os idosos terão direito a voz. 

§2º - A Assembléia-Geral será convocada amplamente, através dos meios de 

comunicação disponíveis. 

§3º - As demais normas para convocação e funcionamento adequados da Assembléia-

Geral serão definidas através de Regimento Interno. 

Art.6º - As Assembléias Regionais, instaladas nas cinco regiões da cidade – Norte, Sul, 

Leste, Oeste e Centro – são as instâncias regionais do Grande Conselho Municipal do 

Idoso, competindo-lhes reunir-se, bienalmente, em Encontros Regionais do Idoso, para 

eleger os idosos que representarão cada região no Conselho de Representantes. 
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Art.7º - As Assembléias Regionais serão Compostas de idosos, individualmente ou 

organizados em entidades, pessoas e entidades, convidadas, e demais interessados. 

§1º Nas Assembléias Regionais somente os idosos terão direito a voz de voto, enquanto 

os demais terão direito a voz. 

§2º - As Assembléias Regionais serão convocadas amplamente, através dos meios de 

comunicação disponíveis. 

§3º - As demais normas para convocação e funcionamento adequadas das Assembléias 

Regionais serão definidas através de Regimento Interno. 

Art.8º - O Conselho de Representantes será composto de: 

I – 30 (trinta) idosos titulares e 15 (quinze) idosos suplentes, eleitos nas Assembléias 

Regionais, respeitada a representatividade de 6 (seis) titulares de 3 (três) suplentes  para 

cada uma das regiões; 

II – 1 (um) representante e respectivo suplente, designados pelos titulares dos seguintes 

órgãos: Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais da Saúde, Esportes, Lazer e 

Recreação, de Educação, do Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 

Transportes, Bem-Estar Social, Cultura, Serviços e Obras, Administração, Companhia 

Municipal de Transportes Coletivos – CMT, Hospital do Servidor Público Municipal – 

HSPM, Instituto da Previdência Municipal de São Paulo – IPREM e o Corpo Municipal 

de Voluntários – CMV e a Câmara Municipal de São Paulo, sendo o representante desta 

indicado pelo Presidente da Mesa. 

§1º - O mandato dos componentes do Conselho de Representantes a que se refere o 

inciso I será de 2 (dois) anos , permitida a reeleição uma única vez. 

§2º - A proporção de idosos no Conselho de Representantes deverá equivaler a 2/3 (dois 

terços) do total de seus integrantes. 

Art.9º - Ao Conselho de Representantes competirá: 

I – Encaminhar as políticas, programas e projetos objeto de deliberação da Assembléia-

Geral; 

II – Convocar a Assembléia-Geral e as Assembléias Regionais; 

Parágrafo Único – As Funções dos membros do Conselho de Representes não 

remuneradas, sendo consideradas e de serviço público relevante. 

Art.10 – As Comissões de trabalho serão compostas por membros do Conselho de 

Representantes, idosos participantes das Assembléias e pessoas e/ou entidades 

governamentais e privadas, especialmente convidadas. 

Art.11 – Ás Comissões de trabalho competirá: 

I – Subsidiar as políticas de ação em cada área; 

II – Elaborar e sugerir ações de programas específicos, bem como participar da 

elaboração do programa geral do Grande Conselho Municipal do Idoso; 

III – Proceder a estudos elaborar  diagnósticos e veicular informações sobre a condição 

do idoso e a atuação desenvolvida pelo Grande Conselho Municipal do Idoso. 

Art.12 – A Secretaria Executiva será constituída de 5 (cinco) membros representantes 

dos idosos, sendo 1 (um) Presidente, 1(um) Vice-Presidente, 1 (um) 1º Secretário, 1 

(um) 2º Secretário e  1 (um) Vogal. 

§1º - A Secretaria Executiva será composta pelos idosos que obtiverem maior número 

de votos em cada uma das Regiões. 

§2º - A eleição par cargos da Secretaria Executiva será realizada na Assembléia Geral, 

sendo que o idoso mais votado ocupará a Presidência, o segundo colocado a Vice-

Presidência, o terceiro a 1ª Secretaria, o quarto a 2 ª Secretaria e o quinto colocado será 

o Vogal. 

Art.13 – A Secretaria Executiva  competirá: 

I – Representar o Grande Conselho Municipal do Idoso e por ele responder junto a 

todos os órgãos da Administração e situações que exijam a sua presença. 
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II – Encaminhar, junto às Comissões de Trabalho, as decisões tomadas pelo Conselho 

de Representantes; 

III – Adotar providências para o adequado funcionamento do órgão. 

IV – Fazer lavrar atas, que serão registrados em livro próprio, das deliberações do 

Grande Conselho Municipal do Idoso, em suas várias instâncias. 

Art.14 – O Gabinete do Prefeito, por meio da Secretaria do Governo Municipal – SGM, 

propiciará ao Grande Conselho Municipal do Idoso as condições materiais e humanas 

necessárias ao seu funcionamento. 

Art.15 – As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

Art.16 – Esta Lei Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário. 

 

24 de setembro de 1992. 

 

Luiza Erundina de Sousa. 

Prefeita do Município. 
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ANEXO II 

 

 

PL : 107/07 

Autor : ANTONIO CARLOS RODRIGUES E ROBERTO TRIPOLI E OUTROS 

VEREADORES 

Sessão : 228-SO 

D.O.M. de : 6/3/2007  

Descrição :  

“Consolida a legislação municipal sobre idosos e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO 

 

Art. 1º A Política Municipal do Idoso tem por objetivo gerar condições para a proteção 

e a promoção da autonomia, da integração e da participação efetiva do idoso na 

sociedade. 

Art. 2º Considera-se idoso, para os efeitos deste Capítulo, a pessoa com mais de 60 

(sessenta) anos de idade. 

Art. 3º A participação de entidade beneficente e de assistência social na execução de 

programa ou projeto destinados ao idoso dar-se-á com a observância do disposto neste 

Capítulo, bem como nas demais legislações pertinentes. 

Art. 4º São princípios da Política Municipal do Idoso: 

I - cooperação da sociedade, da família e do Município na promoção da autonomia, 

integração e participação do idoso na sociedade; 

II - direito à vida, à cidadania, à dignidade e ao bem-estar social; 

III - proteção contra discriminação de qualquer natureza; 

IV - prevenção e educação para um envelhecimento saudável; 

V - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o idoso atendido pelas políticas 

sociais; 

VI - igualdade no acesso ao atendimento. 

Art. 5º São diretrizes da Política Municipal do Idoso: 

I - descentralização político-administrativa dos programas, projetos, serviços e 

benefícios de atenção ao idoso; 

II - participação da sociedade por meio de suas organizações representativas; 

III - planejamento de ações a curto, médio e longo prazos, com metas exeqüíveis, 

objetivos claros, aferição de resultados e garantia de continuidade. 

Art. 6º Compete ao órgão municipal responsável pela assistência social coordenar a 

Política Municipal do Idoso e, especialmente: 

I - executar e avaliar a Política Municipal do Idoso; 

II - promover as articulações entre órgãos municipais, e entre estes e entidades 

beneficentes e de assistência social, necessárias à implementação da Política Municipal 

do Idoso; 

III - elaborar proposta orçamentária no âmbito da promoção e da assistência sociais e 

submetê-la ao Conselho Municipal do Idoso. 

Parágrafo único. As Secretarias e demais órgãos municipais de direção superior que 

promovam ações voltadas para o idoso devem elaborar proposta orçamentária, no 

âmbito de sua competência, visando ao financiamento de programas compatíveis com a 
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Política Municipal do Idoso, bem como com as diretrizes estatuídas pelo órgão referido 

no "caput". 

 

SEÇÃO I 

DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS GERAIS 

 

Art. 7º Na implementação da Política Municipal do Idoso os órgãos e entidades 

municipais envidarão esforços para: 

I - na área da Promoção e de Assistência Sociais: 

a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades 

básicas do idoso, com a participação da família, da sociedade e de entidades 

governamentais e não-governamentais; 

b) estimular a criação de alternativas para atendimento ao idoso, como centros de 

convívio e de saúde especializados, formados por equipes multidisciplinares; 

c) destinar ao idoso unidades em regime de comodato, na modalidade de casas-lares; 

d) incentivar locais alternativos de moradia, como repúblicas; 

e) promover a capacitação de recursos humanos para atendimento ao idoso; 

f) promover simpósios, seminários e encontros específicos sobre o tema; 

g) planejar, coordenar e supervisionar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações 

sobre a situação social do idoso; 

h) desenvolver mecanismos que impeçam a discriminação do idoso no mercado de 

trabalho do setor privado; 

i) estimular programas de preparação para aposentadoria no setor público e privado; 

j) oferecer benefícios eventuais ou continuados que cubram vulnerabilidade; 

II - na área de Saúde: 

a) garantir a universalidade do acesso do idoso aos serviços de saúde do Município, 

buscando atendimento integral que contemple ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação, visando à manutenção da sua autonomia; 

b) organizar a assistência ao idoso na rede municipal de saúde, nos níveis básico, 

secundário e terciário, buscando a manutenção do idoso em seu lar, evitando-se o 

asilamento; 

c) propor a criação de centros de reabilitação para idosos, formados por equipes de 

atendimento multiprofissional; 

d) realizar estudos para detectar o perfil epidemiológico dos idosos, com vistas à 

reabilitação destes e ao tratamento de doenças; 

e) capacitar e atualizar os profissionais de saúde na forma de sensibilização, educação 

continuada e treinamento, visando atenção integral ao idoso; 

f) garantir, na Política de Assistência Farmacêutica do Município, os medicamentos que 

atendam às necessidades do idoso; 

g) estabelecer e aplicar normas mínimas de funcionamento para os serviços geriátricos 

da rede hospitalar municipal, de instituições geriátricas e similares; 

h) desenvolver formas de coordenação com a Secretaria de Estado da Saúde para 

treinamento de equipes multiprofissionais; 

i) incluir a geriatria e gerontologia como especialidades nos concursos públicos 

municipais; 

III - na área de Educação: 

a) possibilitar a criação de cursos abertos para alfabetização do idoso, bem como para 

propiciar a ele acesso continuado ao saber; 

b) inserir, nos currículos do ensino fundamental, conteúdos que tratem do processo de 

envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o 

assunto; 
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c) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, sobre o 

processo de envelhecimento; 

IV - na área de Administração e de Recursos Humanos: 

a) criar mecanismos que impeçam a discriminação do idoso no mercado de trabalho do 

setor público; 

b) facilitar o acesso do idoso aos benefícios sociais oferecidos pelo poder público 

municipal; 

c) desenvolver programas visando ao reaproveitamento de servidores inativos, de modo 

que possam trazer para o Município sua experiência profissional, auxiliando no preparo 

e na formação de novas gerações de servidores; 

V - na área de Indústria e Comércio: 

a) desenvolver programas que assegurem condições gerais de sobrevivência e elevação 

do padrão de qualidade de vida do idoso, por meio de ações de geração de renda; 

b) promover discussões acerca da reinserção do idoso no mercado de trabalho; 

VI - na área de Habitação e Urbanismo: 

a) incluir, nos programas de assistência, alternativas de adaptação e de melhoria das 

condições de moradia do idoso, levando em consideração seu estado físico e visando 

garantir-lhe independência de locomoção; 

b) estabelecer critérios que garantam o acesso do idoso à habitação popular; 

c) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas; 

VII - na área Jurídica, fornecer orientação ao idoso, na defesa de seus direitos e na 

formação de organizações representativas de seus interesses; 

VIII - na área de Direitos Humanos e de Segurança Social: 

a) disponibilizar canais de denúncia com relação a maus tratos e a violação dos direitos 

e garantias fundamentais do idoso; 

b) propor aos órgãos competentes medidas que visem melhorar as condições de 

segurança do idoso; 

c) promover estudos relativos à segurança do idoso no Município; 

IX - na área de Cultura, Esporte e Lazer: 

a) garantir ao idoso participação no processo de produção, elaboração e fruição dos bens 

culturais; 

b) facilitar ao idoso o acesso a locais e a eventos culturais, no âmbito municipal; 

c) incentivar, no âmbito dos movimentos de idosos, o desenvolvimento de atividades 

culturais; 

d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do 

idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural; 

e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a 

melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade. 

§ 1º Na promoção das ações a que se refere este Capítulo, os órgãos municipais 

competentes deverão observar o disposto no "caput" do art. 5º desta lei. 

§ 2º Quaisquer ações governamentais relativas ao idoso deverão ser promovidas de 

forma descentralizada e integrada, e com a participação das Subprefeituras. 

 

SEÇÃO II 

DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS ESPECÍFICAS 

SUBSEÇÃO I 

FÓRUNS REGIONAIS 

 

Art. 8º O órgão a que se refere o "caput" do art. 6º desta lei, em conjunto com as 

Subprefeituras, envidará esforços para promover periodicamente fóruns regionais, com 

a finalidade de estimular parcerias, aproximação e troca de experiência entre os idosos. 
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Art. 9º O órgão municipal competente envidará esforços para realizar, anualmente, a 

Conferência Municipal do Idoso, com o objetivo de discutir e propor soluções para os 

problemas que afetam o idoso. 

 

SUBSEÇÃO II 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

 

Art. 10. O órgão municipal com atuação na área de assistência social envidará esforços 

para manter serviço telefônico de atendimento e informação ao idoso. 

Art. 11. O órgão a que se refere o art. 10 deverá identificar e planejar, em articulação 

com as Subprefeituras, a rede comunitária de atendimento ao idoso, visando facilitar e 

aprimorar a prestação dos serviços que lhe são destinados. 

Parágrafo único. Para implementação do disposto no "caput", os órgãos municipais 

atuarão em conjunto com hospitais, instituições de longa permanência, associações 

comunitárias, organizações representativas de idosos e demais entidades públicas ou 

privadas que trabalham com a questão do envelhecimento. 

 

SUBSEÇÃO III 

PROGRAMAS DE INCENTIVO À ATIVIDADE PRODUTIVA E DE GERAÇÃO DE 

RENDA 

Art. 12. Os órgãos públicos municipais com atuação nas áreas de assistência social e 

nos setores de indústria e de comércio envidarão esforços para estabelecer, em 

articulação com as Subprefeituras, programas de incentivo à atividade produtiva e de 

geração de renda para idosos economicamente carentes. 

Art. 13. Na área de abrangência de cada Subprefeitura, é conveniente que exista uma ou 

mais pequenas unidades produtivas, instituídas para desempenho de atividades definidas 

conforme a vocação profissional predominante na região e segundo estudos de 

viabilidade econômica. 

 

SUBSEÇÃO IV 

SISTEMA DE ABRIGO 

Art. 14. O órgão municipal competente envidará esforços para instituir Casas 

Transitórias de Idosos, destinadas a acolhê-los quando vítimas de violência, maus tratos, 

ameaças ou discórdias no âmbito familiar em que se encontram hospedados. 

Art. 15. Na Casa Transitória será garantida a infra-estrutura necessária para acolher 

também o cônjuge idoso, se esse desejar, bem como assistência jurídica e psicossocial, 

caso necessitem. 

§ 1º O prazo de permanência nesses estabelecimentos será de 90 (noventa) dias e poderá 

ser ampliado de acordo com a necessidade de cada caso. 

§ 2º As organizações de terceira idade poderão prestar serviços de caráter voluntário de 

assistência social e apoio aos idosos ali abrigados. 

 

CAPÍTULO II 

DAS RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO NO ATENDIMENTO AO 

IDOSO 

Art. 16. O Poder Público Municipal da Cidade de São Paulo deve manter serviços e 

programas de atenção à terceira idade de forma a garantir a concretização dos direitos 

sociais e individuais das pessoas idosas, de acordo com a Constituição Federal, as Leis 

Federais 8.742/93 e 8.842/94 e a Lei Orgânica do Município. 

Parágrafo único. A ação municipal deve ter caráter intersetorial entre os órgãos 

municipais, de forma a garantir a unidade de política de trabalho na execução dos 
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serviços e programas dispostos no art. 17 do presente Capítulo, a fim de garantir a 

efetivação da política de atenção aos idosos. 

Art. 17. A política de atendimento à terceira idade compreende a implantação e a 

manutenção, pelo Poder Público Municipal, nos distritos da Cidade, dos seguintes 

serviços e programas: 

I locais de pronto atendimento à terceira idade que disponham de recursos em espécie, 

tais como medicamentos, alimentação, próteses, órteses, cadeira de rodas, entre outros 

complementos de atenção necessários aos idosos, principalmente os de baixo ou sem 

rendimento; 

II oferta de vagas em abrigos e albergues, providos de recursos humanos qualificados, 

prédios adequados à higiene pessoal, alimentação, vestuário, lazer e terapia ocupacional 

e materiais necessários para acolher idosos sem família ou com família em situação de 

pobreza que não possam manter convívio; 

III oferta de vagas para reabilitação em serviços próprios ou conveniados que atendam 

pessoas idosas em situação de pobreza ou abandono, portadoras de doenças infecto 

contagiosas, portadores do HIV, portadoras de doença mental ou demência senil e de 

deficiência física; 

IV prestação de serviço domiciliar ao idoso para sua atenção e orientação à família, 

dando apoio médico, psicológico, social, de enfermagem e de cuidados higiênicos; 

V centros de convivência providos com recursos humanos e materiais necessários à 

promoção da convivência, socialização, organização grupal, alimentação, atividades 

ocupacionais, educacionais, culturais e de lazer; 

VI oficinas, cooperativas de trabalho e comunidades produtivas providas de recursos 

humanos materiais e equipamento para resgate da cidadania através da transmissão de 

conhecimentos, bem como, de complementação de renda através de ocupação 

remunerada com reduzida jornada de trabalho, 

VII serviços de referência que mantenham cadastro atualizado, por distrito de Cidade, 

das alternativas de atendimento disponíveis para orientação e  

encaminhamentos de pessoas da terceira idade; 

VIII manutenção de programas intersecretariais que integram o trabalho com idosos e 

com crianças e adolescentes, na perspectiva de políticas intergeracionais. 

Art. 18. Os serviços e programas para a terceira idade serão realizados diretamente por 

órgãos municipais e/ou por contratos de prestação de serviços ou convênios a serem 

firmados com associações civis sem fins lucrativos, devendo o órgão municipal, nestes 

últimos casos, assegurar as finalidades previstas neste Capítulo, através da transferência 

de recursos financeiros ou em espécie. 

Parágrafo único. Os convênios a que se refere o “caput” deste artigo, terão como 

características a complementariedade à prestação de serviços governamentais, a 

continuidade do dever estatal de garantir os direitos às pessoas de terceira idade e a 

manutenção do caráter público do atendimento. 

Art. 19. O atendimento à pessoa da 3ª idade observará, ainda, os seguintes princípios: 

I o respeito e a garantia à dignidade de todo o ser humano; 

II o mínimo de privacidade como condição inerente à sobrevivência, existência e 

cidadania; 

III será vedada a prática de ato violento ou vexatório contra o idoso, sob pena de 

demissão por justa causa, sem prejuízo da responsabilidade criminal, 

IV a garantia do acesso a todos os tipos de assistência, em especial a médica, com 

direito de preferência no atendimento; 

V o direito de manter sua dignidade de modo a ter condições mínimas de sobrevivência 

e o direito de conservar a convivência comunitária; 

VI o direito ao exercício da cidadania, por meio de organizações representativas e na 

proposição das ações que lhe dizem respeito; 
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VII a garantia da capacitação do treinamento e da reciclagem dos recursos humanos 

necessários para operar a política de atendimento ao idoso carente ou abandonado; 

VIII zelar pela efetivação do benefício da ação continuada previsto no art. 2º, V, da Lei 

Orgânica da Assistência Social (Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 1993). 

Art. 20. O Poder Público Municipal, através do Grande Conselho Municipal do Idoso, 

manterá um fórum de gestão participativa sobre os programas e serviços de que trata 

esta lei. 

Parágrafo único. Comporão o fórum de que trata o “caput” deste artigo, além das 

Secretarias Municipais envolvidas, representantes do Legislativo Municipal, do 

Ministério Público, das associações que trabalham com idosos e dos próprios idosos. 

 

CAPITULO III 

DO GRANDE CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

 

Art. 21. O Grande Conselho Municipal do Idoso vincula se à Secretaria Especial para 

Participação e Parceria, através da Coordenadoria do Idoso. 

Art. 22. São finalidades do Grande Conselho Municipal do Idoso: 

I – apresentar sugestões, após aprovação pelo colegiado, ao órgão responsável pela 

assistência social do Município; 

II receber as reivindicações do movimento organizado ou as denúncias, ainda que feitas 

individualmente, atuando no sentido de resolvê-las; 

III informar e orientar a população idosa acerca de seus direitos, bem como desenvolver 

campanhas educativas junto à sociedade em geral; 

IV apoiar a luta dos idosos por suas reivindicações; 

V recomendar normas de funcionamento de asilos ou casas de repouso que atendam à 

população idosa, acompanhando e avaliando o seu cumprimento; 

VI criar condições de resgate da memória do idoso e sua experiência no âmbito dos 

movimentos sindical, político, cultural, de bairros e similares. 

Parágrafo único. Ao Grande Conselho Municipal do Idoso será facilitado o acesso a 

todos os setores da Administração, particularmente aos programas e metodologia de 

ação dos serviços prestados à população pelas Secretarias da Saúde, Assistência e 

Desenvolvimento Social, Educação, Cultura, Abastecimento, Habitação, Esportes, 

Lazer e Recreação, Transportes, Serviços, Especial para Participação e Parceria e do 

Planejamento, a fim de possibilitar a apresentação de sugestões e proposta de medidas 

de atuação em assuntos de seu interesse. 

Art. 23. O Grande Conselho Municipal do Idoso compreenderá as seguintes instâncias: 

I Assembléia Geral; 

II Assembléias Regionais; 

III Conselho de Representantes de Idosos e de Administração; 

IV Comissões de Trabalho; 

V Secretaria Executiva. 

Art. 24. A Assembléia Geral é a instância máxima de deliberação do Grande Conselho 

Municipal do Idoso composta de idosos, individualmente ou organizados em entidades, 

pessoas e entidades convidadas, e demais interessados, competindo lhe: 

I definir ou reavaliar políticas, programas e projetos do Conselho; 

II reunir se, bienalmente, em Encontro Municipal do Idoso, para eleger os idosos que 

ocuparão os cargos da Secretaria Executiva. 

Art. 25. A Assembléia Geral será composta de idosos, individualmente ou organizados 

em entidades, pessoas e entidades convidadas, e demais interessados. 

§ 1º Na Assembléia Geral, somente os idosos terão direito a voz. 

§ 2º A Assembléia Geral será convocada amplamente, através dos meios de 

comunicação disponíveis. 
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§ 3º As demais normas para convocação e funcionamento adequados da Assembléia 

Geral serão definidas através de Regimento Interno. 

Art. 26. As Assembléias Regionais, instaladas nas cinco regiões da Cidade - Norte, Sul, 

Leste, Oeste e Centro, ou nas Subprefeituras são as instâncias regionais do Grande 

Conselho Municipal do Idoso, competindo lhes reunir se, bienalmente, em Encontros 

Regionais do Idoso, para eleger os idosos que representarão cada Região no Conselho 

de Representantes. 

Art. 27 As Assembléias Regionais serão compostas de idosos, individualmente ou 

organizados em entidades, pessoas e entidades convidadas e demais interessados. 

§ 1º Nas Assembléias Regionais, somente os idosos terão direito a voz e voto, enquanto 

os demais terão direito a voz. 

§2º. As Assembléias Regionais serão convocadas amplamente, através dos meios de 

comunicação disponíveis. 

§ 3º. As demais normas para convocação e funcionamento adequados das Assembléias 

Regionais serão definidas através de Regimento Interno. 

Art. 28. O Conselho de Representantes de Idosos e da Administração será composto de: 

I 30 (trinta) idosos titulares e 15 (quinze) suplentes, eleitos por Assembléias Regionais, 

respeitada a representatividade de 6 (seis) titulares e 3 (três) suplentes para cada uma 

das regiões; 

II 1 (um) representante e respectivo suplente, designados pelos titulares dos seguintes 

órgãos: Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais da Saúde, de Esportes, Lazer e 

Recreação, de Educação, do Planejamento, da Habitação, de Transportes, da Especial 

para Participação e Parceria, da Assistência e Desenvolvimento Social, da Cultura, de 

Serviços, da Gestão, São Paulo Transportes S/A SPTRAN, Hospital do Servidor 

Público Municipal HSPM, Instituto de Previdência Municipal de São Paulo IPREM, 

Centro de Apoio Social e Atendimento do Município de São Paulo e Câmara Municipal 

de São Paulo, sendo o representante desta indicado pelo Presidente da Mesa. 

§ 1º O mandato dos componentes do Conselho de Representantes a que se refere o 

Inciso 1º será de 2 (dois) anos, permitida uma única reeleição. 

§ 2º A proporção de idosos no Conselho de Representantes deverá equivaler a 2/3 (dois 

terços) do total de seus integrantes. 

Art. 29. Ao Conselho de Representantes competirá: 

I encaminhar as políticas, programas e projetos objetos de deliberação da Assembléia 

Geral; 

II convocar a Assembléia Geral e as Assembléias Regionais. 

Parágrafo único. As funções dos membros do Conselho de Representantes não serão 

remuneradas, sendo consideradas de serviço público relevante. 

Art. 30. As Comissões de Trabalho serão compostas por membros do Conselho de 

Representantes, idosos participantes das Assembléias e pessoas e/ou entidades 

governamentais e privadas, especialmente convidadas. 

Art. 31. Às Comissões de Trabalho competirá: 

I subsidiar as políticas de ação em cada área; 

II elaborar e sugerir ações de programas específicos, bem como participar da elaboração 

do programa geral do Grande Conselho Municipal do Idoso; 

III proceder a estudos, elaborar diagnósticos e veicular informações sobre a condição do 

idoso e a atuação desenvolvida pelo Grande Conselho Municipal do Idoso. 

Art. 32. A Secretaria Executiva será constituída de 5 (cinco) membros representantes 

dos idosos, sendo 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice Presidente, 1 (um) 1º Secretário, 1 

(um) 2º. Secretário e 1 (um) Vogal. 

§ 1º A Secretaria Executiva será composta pelos idosos que obtiverem maior número de 

votos em cada uma das Regiões. 
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§ 2º A eleição para os cargos da Secretaria Executiva será realizada na Assembléia 

Geral, sendo que o idoso mais votado ocupará a Presidência, o segundo colocado a Vice 

Presidência, o terceiro a 1ª Secretaria, o quarto a 2ª. Secretaria e o quinto colocado será 

o vogal. 

Art. 33. À Secretaria Executiva competirá: 

I representar o Grande Conselho Municipal do Idoso e por ele responder, junto a todos 

os órgãos da Administração e situações que exijam sua presença; 

II encaminhar, junto às Comissões de Trabalho, as decisões tomadas pelo Conselho de 

Representantes; 

III adotar providências para o adequado funcionamento do órgão; 

IV fazer lavrar atas, que serão registradas em livro próprio, das deliberações do Grande 

Conselho Municipal do Idoso em suas várias instâncias. 

Art. 34. A Secretaria Especial para Participação e Parceria, por meio da Coordenadoria 

do Idoso, propiciará ao Grande Conselho Municipal do Idoso as condições materiais e 

humanas necessárias ao seu funcionamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DO DIREITO A MEIA ENTRADA EM CINEMAS, TEATROS E DEMAIS 

EVENTOS 

Art. 35. Os idosos com mais de 60 anos terão o direito de adquirir ingressos nos 

cinemas, cineclubes, teatros, espetáculos circenses, eventos esportivos e espetáculos 

musicais, pela metade do preço cobrado normalmente ao público freqüentador. 

Art. 36. O benefício do pagamento da metade do valor do ingresso aos idosos atingirá 

somente as apresentações realizadas durante os dias úteis, de segunda a quinta-feiras. 

Art. 37. O beneficiário deverá comprovar a sua condição de idoso, mediante a 

apresentação de sua Carteira de Identidade. 

 

SEÇÃO ÚNICA 

DA MEIA ENTRADA NOS EVENTOS SUBSIDIADOS PELO PODER PÚBLICO 

Art. 38. Será concedido desconto de 50% nos ingressos aos maiores de 60 anos nos 

espetáculos culturais, artísticos ou esportivos promovidos ou subsidiados pelo governo 

municipal ou órgão da administração indireta. 

Art. 39. A concessão de licença para os espetáculos estará condicionada a: 

I – concessão de descontos de 50% de que trata o art. 38; 

II – acesso facilitado, com eliminação de barreiras arquitetônicas. 

 

CAPÍTULO V 

OUTROS DIREITOS  

Art. 40. Os idosos têm assegurados: 

I – acesso gratuito aos jogos oficiais e amistosos realizados no Estádio Paulo Machado 

de Carvalho; 

II - atendimento prioritário, através de setor especial, nos órgãos da Administração 

Direta, Indireta, Fundacional e Autárquica; 

Art. 41. Os Postos de saúde e hospitais, no âmbito do Município de São Paulo, deverão 

instalar guichês específicos para atendimento preferencial aos idosos. 

Parágrafo único – Deverá constar na ficha de atendimento desses pacientes a sua 

condição de idosos. 

Art. 42. Os estabelecimentos bancários que servem o público em geral deverão, 

obrigatoriamente, possuir nos locais atuais ou futuros de atendimento assentos 

suficientes para uso, de preferência, de pessoas idosas. 

§ 1º O não atendimento do disposto no “caput” deste artigo sujeitará o infrator às 

seguintes penalidades: 
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I - multa de R$ 810,08 (oitocentos e dez reais e oito centavos) e intimação para 

cumprimento das exigências no prazo de 60 (sessenta) dias; 

II – findo o prazo previsto no inciso I, e constatada a persistência da irregularidade, a 

entidade financeira terá seu alvará de funcionamento cassado pela autoridade municipal 

competente. 

§2º A multa a que se refere o § 1º, inciso I, será atualizada em 1º de janeiro de cada 

exercício, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no exercício 

anterior e, em caso de extinção deste índice, será adotado outro criado por legislação 

federal que reflita a perda do valor aquisitivo da moeda. 

Art. 43. Todos os estabelecimentos comerciais, de serviço e similares no Município de 

São Paulo, darão atendimento preferencial e prioritário aos idosos. 

§ 1º A Preferência e a prioridade estabelecidas no “caput” compreendem a não sujeição 

a filas comuns, além de outras medidas que tornem ágil e fácil o atendimento e a 

prestação do serviço. 

§ 2º No caso de serviços bancários o direito assegurado pelo presente artigo aplica-se 

indistintamente a clientes ou não de serviços da agência bancária. 

§ 3º Os estabelecimentos comerciais, de serviços e similares deverão manter, em local 

visível de suas dependências, placas com os seguintes dizeres “Lei Municipal nº...... 

IDOSOS TÊM ATENDIMENTO PREFERENCIAL”. 

§ 4º O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará os infratores a multa 

equivalente a R$ 16.983,00 (dezesseis mil, novecentos e oitenta e três reais), devida em 

dobro no caso de reincidência. 

§ 5º A multa a que se refere o § 4º será atualizada em 1º de janeiro de cada exercício, 

pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no exercício anterior e, em 

caso de extinção deste índice, será adotado outro criado por legislação federal que reflita 

a perda do valor aquisitivo da moeda. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ABRIGO PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

Art. 44. O Município de São Paulo manterá Abrigo para Idosos, que terá como 

finalidade atender a todo idoso que não disponha de recursos econômicos, próprios ou 

familiares, suficientes para sua existência digna. 

Parágrafo único. O Abrigo de que trata o “caput” deste artigo funcionará em regime de 

internato, cabendo ao Poder Público do Município garantir aos internos condições 

mínimas de saúde, higiene, alimentação e lazer, inclusive com assistência de médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e especialistas em atividades recreativas para 

a 3a. idade. 

Art. 45. São condições para a solicitação de internação: 

I – ter idade mínima de 60 (sessenta) anos, nos termos desta lei; 

II opção voluntária expressa ou através de, no mínimo, 2 (dois) familiares, quando for 

impossível ao idoso expressar sua vontade; 

III Comprovação de que os rendimentos próprios e de seus familiares são insuficientes 

para a manutenção do idoso em condições mínimas de existência digna; 

IV Não ser proprietário de qualquer imóvel no País. 

Art. 46. A organização e o funcionamento do “Abrigo para Idoso do Município de São 

Paulo” serão fiscalizados pelo Grande Conselho Municipal do Idoso, devendo esse 

órgão encaminhar ao Prefeito Municipal todo tipo de sugestão ou denúncia que possa 

vir a aprimorá-lo. 
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CAPÍTULO VII 

DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS 

 

Art. 47. O Poder Executivo implantará Centros de Convivência para Idosos, no âmbito 

do Município de São Paulo. 

Art. 48. Os Centros de Convivência para Idosos serão instalados em pontos estratégicos 

do Município, definidos pela demanda, por região. 

Art. 49. Todos os Centros de Convivência para Idosos deverão estar equipados para 

promover a integração social, o lazer e a ocupação produtiva desse grupo populacional. 

Parágrafo único. As atividades direcionadas à promoção da integração social, lazer e 

ocupação produtiva deverão ser orientadas por profissionais devidamente habilitados 

para tal fim. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO CURSO DE INFORMÁTICA PARA A 3ª IDADE 

 

Art. 50. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios com entidades de 

ensino superior, faculdades e universidades, para a implantação de cursos de 

informártica nas escolas da rede municipal – EMEIs. 

Art. 51. Os cursos serão ministrados por estagiários das próprias 

faculdades/universidades, devendo ser reconhecido como estágio profissional, com a 

expedição de certificado, não tendo custo algum para a Prefeitura de São Paulo. 

Art. 52. As aulas serão ministradas em horário disponível na rede municipal, desde que 

não atrapalhe as atividades internas das mesmas. 

Art. 53. Os cursos serão oferecidos para pessoas com idade acima de 60 anos. 

 

CAPÍTULO IX 

DA NOTIFICAÇÃO DOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 

 

Art. 54. É dever de todo o agente público a defesa dos direitos do idoso, devendo os 

casos de violência ou de maus-tratos serem comunicados ao Grande Conselho 

Municipal do Idoso. 

Art. 55. Os médicos e demais agentes de saúde que, em virtude de seu ofício percebam 

indícios da ocorrência de violência ou de maus-tratos contra os idosos, deverão notificar 

o fato ao Grande Conselho Municipal do Idoso. 

§ 1º A notificação de que trata este artigo será sigilosa, de acesso restrito ao 

denunciante, à família do idoso e às autoridades competentes, devendo ser formulada 

por escrito. 

§ 2º Caso o idoso tenha sido atendido por entidade pública ou particular, o nome desta 

deverá constar da notificação. 

Art. 56. Fica incluído o quesito "violência contra o idoso" no sistema municipal de 

informações de saúde. 

§ 1º O quesito incluirá informações sobre a gravidade da lesão, a idade do idoso, a idade 

do agressor, a relação existente entre ambos, o horário em que ocorreu, o distrito, além 

da situação social do idoso, o grau de alfabetização e se era portador de alguma doença 

crônica ou degenerativa. 

§ 2º As informações constantes do sistema serão inseridas em caráter impessoal, sem o 

registro de dados de identificação dos envolvidos. 

§ 3º Os dados do sistema são públicos, acessíveis à população e às autoridades. 

 

CAPÍTULO X 

DO PASSEIO TURÍSTICO GRATUITO 
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Art. 57. O Poder Público promoverá, no âmbito do Município de São Paulo, passeio 

turístico gratuito, para as pessoas com mais de 60 anos. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 58. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, especialmente as Leis 10.973, de 19 de março de 1991; 11.242, de 24 de 

setembro de 1992; 11.470, de 12 de janeiro de 1994; 11.807; de 22 de junho de 1995; 

12.270, de 19 de dezembro de 1996; 12.604, de 04 de maio de 1998; 12.627 de 06 de 

maio de 1998; 12.749, de 4 de novembro de 1998; 13.642, de 8 de setembro de 2003; 

13.834, de 27 de maio de 2004 e a expressão “idosos” das Leis nº 11.109, de 01 de 

novembro de 1991; 11.248, de 01 de outubro de 1992; 11.256, de 06 de outubro de 

1992; 12.365, de 13 de junho de 1997; 12.640, de 06 de maio de 1998 e 12.975, de 22 

de março de 2000, em virtude de sua consolidação. 

Sala das Sessões, em Às Comissões competentes.” 
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ANEXO III 

LEY Nº 17.796 

PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 

reunidos en Asamblea General, DECRETAN: 

 

Artículo 1º.- La presente ley tiene como objetivo la promoción integral de los adultos 

mayores, entendiéndose por tales todas las personas que en el momento de alcanzar la 

edad de sesenta y cinco años tengan residencia permanente, fehacientemente 

demostrable, en el país, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía. 

Artículo 2º.- Declárase que son derechos del adulto mayor: 

A) La integración activa en la familia y en la comunidad y el goce de un trato digno y 

sin ninguna clase de discriminaciones, en todos los órdenes de su vida. 

B) Alcanzar una vejez digna en la que prevalezcan el bienestar físico, psíquico y 

socioeconómico. 

C) Contar con asistencia médica y sanitaria integral y coordinada, incluida la 

odontológica. 

D) Tener acceso a la educación, a una vivienda adecuada, así como a alimentación y 

abrigo suficientes. 

E) Tener acceso al esparcimiento, al transporte y a las comunicaciones en todo el 

territorio nacional. 

F) Tener la seguridad de su integridad psicofísica e intelectual en un marco de justicia 

y equidad. 

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a las 

potestades que les confiere el artículo 1º de la Ley Nº 17.066, de 24 de diciembre de 

1998, en materia de ancianidad, deberán estructurar un Plan Nacional que encare 

orgánicamente las necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida 

individual y colectiva, en particular en los aspectos que en el artículo precedente se 

consagran como sus derechos. 

La Dirección General de la Salud de dicho Ministerio coordinará los trabajos tendientes 

a estructurar el mencionado plan, con un plazo no mayor de un año a partir de la 

publicación del decreto reglamentario de la presente ley. 

Artículo 4.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, el Poder Ejecutivo 

constituirá un grupo de trabajo de apoyo a la mencionada Dirección General, en el que 

además del Ministerio de Salud Pública deberán tener representación el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y los organismos del Estado que tengan injerencia en 

cualesquiera de los aspectos que se contemplan en el artículo 2º de la presente ley. 
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Podrán integrar además dicho grupo entidades privadas, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier otro tipo de instituciones cuyos cometidos estén orientados 

a fines compatibles con los objetivos de la presente ley, de la manera y en las 

condiciones que establezca la reglamentación. 

Artículo 5.- Además de cualesquiera otros elementos que puedan ser agregados como 

materia de regulación para la promoción integral del adulto mayor por el cuerpo 

encargado de estructurar el Plan Nacional objeto de la presente ley, serán tomados en 

cuenta, necesariamente, los siguientes que deberán ser contemplados en el cuerpo final 

del plan a elaborarse: 

A) Salud: 

 i) Garantizando al adulto mayor acceso a atención integral de su salud, en su 

prevención, en su asistencia y en eventuales procesos posteriores de rehabilitación, tanto 

en la esfera pública como en la privada. En esta materia, deberá seguirse el modelo de 

"cuidados progresivos" privilegiando la atención con base comunitaria, creando 

alternativas a la hospitalización y generando, además, condiciones que permitan que, 

cuando fuere posible, la atención se lleve a cabo en el ámbito familiar. 

 ii) Garantizando al adulto mayor que tanto el sistema de salud público como el 

privado dispondrán en todo momento de medicación básica para uso gerontológico, al 

costo más bajo posible, procurando liberarla de todo gravamen fiscal. 

 iii) Asegurando, mediante un sistema de contralor adecuado, condiciones 

decorosas en los establecimientos de atención o residencia del adulto mayor (Ley Nº  

17.066, de 24 de diciembre de 1998). 

 iv) Creando programas que beneficien al adulto mayor de menores recursos, 

dándole acceso a una alimentación de buena calidad. 

 v) Estableciendo condiciones de formación profesional y capacitación para 

investigadores y médicos especializados en temas relacionados con el envejecimiento, a 

fin de contar con condiciones de vida sanitariamente adecuadas para el adulto mayor. 

 vi) Promoviendo la incorporación en los programas de educación para la salud 

componentes relativos a la adopción de estilos apropiados de vida encaminados a lograr 

una vejez saludable. 

B) Integración social y condiciones de vida: 

 i) Estimulando la participación activa del adulto mayor en actividades de 

recreación, educación y vocacionales, mediante la aplicación de descuentos en el acceso 

a las mismas y en el costo de transporte colectivo, y eliminando además, barreras 

arquitectónicas o edilicias. Asimismo, en el caso de impedimentos para su 

desplazamiento, proporcionándole franquicias para la adquisición de ayudas 

funcionales. 

 ii) Facilitando al adulto mayor acceso al sistema educativo existente como medio 

de mantener su inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer sus 

requerimientos vocacionales y permitirle la actualización y enriquecimiento de su 

acervo cultural individual. 
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 iii) Proporcionando al adulto mayor oportunidades de trasmitir a los jóvenes la 

experiencia adquirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto en el ámbito de 

la educación técnica pública y privada como en el empresarial, por acuerdos con los 

gremios de cada sector. 

 iv) Introduciendo en la política habitacional normas que garanticen al adulto 

mayor el acceso a una vivienda decorosa y digna, a costo reducido, y en ambientes 

agradables y seguros. 

 v) Estimulando la creación de instituciones que agrupen al adulto mayor, a fin de 

mantener en esa etapa de la vida niveles de integración social y actividad que le 

permitan gozarla plenamente. 

 vi) Promoviendo la introducción en los planes educativos de las tres ramas de la 

enseñanza pública y privada el tema del adulto mayor y su valoración y respeto en la 

sociedad y la familia. 

C) Asesoramiento y protección legal: Creando condiciones que garanticen la 

protección legal del adulto mayor, particularmente cuando ha sido víctima de 

discriminación o violencia. 

D) Seguridad Social: 

 i) Implementando los planes necesarios para que todos los adultos mayores 

tengan acceso al sistema previsional nacional, lo cual les garantizará el respaldo 

económico que les permita satisfacer sus necesidades de manera digna. 

 ii) Reglamentando procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad 

laboral. A tal fin, deberán incorporarse formas parciales de trabajo que puedan 

desarrollarse en actividades similares o diferentes a las originalmente desempeñadas por 

el trabajador. 

Artículo 6º.-El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento 

ochenta días de su publicación. 

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de julio de 2004. 

JOSÉ AMORÍN BATLLE, 

Presidente. 

Horacio D. Catalurda, 

Secretario. 

 


