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RESUMO 
 
O presente artigo visa discutir os principais direitos 
conquistados pela pessoa idosa no Brasil, desde a Constituição 
Federal de 1988 até o Estatuto do Idoso, e as dificuldades 
apresentadas na atual conjuntura para sua efetivação, 
considerando o avanço do neoliberalismo e suas repercussões 
nas políticas sociais, tais como a refilantropização, 
mercantilização, focalização e seletividade na intervenção do 
Estado. 
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ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the main rights won by the Elder in 
Brazil since the 1988 Federal Constitution to the Statute of the 
Elderly, and the difficulties presented in the current situation to 
its implementation, considering the advance of neoliberalism 
and its impact on social, such as philanthropy, commodification, 
focus and selectivity in state intervention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, complexo e 

multidimensional. A velhice, é entendida por Beauvoir (1990) como fenômeno biológico com 

consequências psicológicas, posto que modifica a relação do homem com tempo, com o 

mundo e com a sua própria história. Tal fenômeno ocasiona grandes desafios para as 

políticas públicas, que devem assegurar a continuidade do processo de desenvolvimento 

econômico e social no país, garantindo assim a equidade entre os grupos etários na partilha 

dos recursos, direitos e responsabilidades sociais.  

No Brasil, de acordo com dados do IBGE, o País tinha 21 milhões de pessoas 

com idade igual ou superior a 60 anos em 2012. A estimativa da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) é que o país seja o sexto em número de idosos em 2025, quando deve 

chegar a 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Além do crescimento do número de 

idosos a expectativa de vida ao nascer no país também cresceu, chegando a 74,9 anos em 

2013 e tende a crescer, devendo chegar a 80 anos em 2041.  

Com o crescente envelhecimento dos cidadãos, as lutas sociais desse segmento 

e das organizações não governamentais, nacionais e internacionais, que lutam em prol de 

sua causa, o envelhecimento ascende a cena pública e penetra na agenda governamental 

desde os anos 90.  

A conquista dos direitos da pessoa idosa remete à transição democrática com o 

fim da ditadura militar instaurada em 1964. Conjuntura de reativação dos movimentos 

sociais e das lutas por direitos, consolidado legal e formalmente, com a Constituição de 

1988.   

A Constituição Federal de 1988 possibilitou assim a inserção de novos sujeitos e 

segmentos sociais (como as crianças, os portadores de deficiência, idoso, negros e índios), 

sujeitos que passaram a ser vistas como cidadãos de direitos diante do Estado e da 

sociedade. Como reflexo desse cenário, das lutas sociais, e influências dos eventos 

internacionais sobre envelhecimento teve-se a promulgação da Lei n° 8.842 que originou a 

Política Nacional do Idoso (PNI) em 1994, e do Estatuto do Idoso, sancionado através da Lei 

n° 10.741, em 2003. Leis e diretrizes, que ao longo do processo histórico, reconheceram a 

pessoa idosa e seus direitos materializados nas políticas sociais brasileiras, e que têm como 

objetivo principal criar condições para promover a longevidade associado à qualidade de 

vida.  

Todavia, apesar do avanço no reconhecimento dos direitos da pessoa idosa e a 

formulação de políticas sociais, nessa mesma conjuntura, avançou as reformas neoliberais 

no país, não apenas do ponto de vista econômico, mais principalmente na política social, 



 
 
 

                  

atingida pela lógica restritiva de gasto social e de desregulamentação do Estado. Esse 

cenário permite afirmar que o avanço normativo não se materializa na prática, pois, o Estado 

diminui sua intervenção direta e divide com o mercado, ONGs, famílias. 

Nessa perspectiva, o objetivo desse artigo é exatamente discutir e problematizar 

as contradições desse contexto que engendra enormes desafios para garantir os direitos 

conquistados normativamente. 

  

2 CONQUISTAS E COMPROMISSOS GOVERNAMENTAIS: CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988, POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO E O ESTATUTO DO IDOSO 

 

 

A Constituição de 1988 foi o primeiro grande marco brasileiro para o 

reconhecimento dos direitos da pessoa idosa, por exemplo, em seu artigo 230 (BRASIL, 

1992, p. 103), ressalta que: “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”. Contudo, essa primeira conquista foi resultado 

das massivas reivindicações das associações e do movimento dos aposentados e 

pensionistas, como discorre Teixeira (2003): 

 

Os idosos de boa parte do Brasil demonstraram sua força política nas galerias do 
congresso, na praça dos três poderes, nas inúmeras passeatas, dentre outras 
manifestações públicas que sensibilizaram a opinião pública, a mídia, os 
constituintes, além das emendas populares que assinaram, mostrando possuir um 
grande processo de mobilização e organização, envolvendo aposentados e 
pensionistas urbanos e rurais (TEIXEIRA, p. 122, 2004).  

 
Ao final dos anos 80 o Movimento dos Aposentados e Pensionistas formaram o 

segundo maior lobby da constituinte, contribuindo para dar visibilidade aos velhos e a suas 

condições de vida. Desde então, a experiência do envelhecimento toma outra dimensão, na 

qual o idoso se porta como ator político envolvido fortemente na luta pela socialização e 

proteção do envelhecimento. Para Teixeira (2003), “essa nova fase rompeu com as imagens 

históricas de inatividade e passividade associadas aos idosos, transformando-as em 

respeitabilidade e conhecimento”. 

A Constituição Federal de 1988 marca o reencontro do Brasil com os direitos 

humanos e a democracia. Ao romper com o autoritarismo ditatorial, expressou um novo 

paradigma de direitos da pessoa humana. Definiu ainda um modelo de proteção social 

configurado como um Sistema de Seguridade Social. A Política de Assistência Social 

passou a integrar esse sistema, junto à Saúde e Previdência Social, isso porque segundo 

Pereira-Pereira (2006), a assistência ganhou nova institucionalidade, que a fez pautar-se 



 
 
 

                  

pelo paradigma da cidadania ampliada e a funcionar como política pública concretizadora de 

direitos sociais básicos particularmente de crianças, idosos, portadores de deficiência, 

famílias e pessoas social e economicamente vulneráveis. 

Os avanços na assistência social ocorreram com a promulgação da Lei nº 8742, 

de 7 de dezembro de 1993 ou Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), em 15 de outubro de 2004, com sua posterior 

regulação, em 2005, pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que estabelece um 

pacto federativo para a operacionalização a PNAS. 

A Constituição Federal de 1988 garante aos idosos o direito à vida, à igualdade, 

à cidadania, à dignidade humana, à previdência social e à assistência social. Esses direitos 

se fazem presentes nos capítulos da assistência, da família, do trabalho e da previdência, 

considerando tanto a cobertura de necessidades (de forma não contributiva) como em 

decorrência da contribuição e do trabalho (FALEIROS, 2008).  

Na Seção III intitulada Da Previdência Social, o Artigo 201 traz a previdência 

como forma de cobrir “eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada”. No art. 203 é 

declarado que “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social”, garante o benefício de um salário 

mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei. Percebe-se a intenção do legislador constituinte em combater a pobreza na 

velhice, bem como proporcionar-lhe o ganho de um salário mínimo.  

O título VIII- Da Ordem Social, o Capítulo VII refere-se às questões da família, da 

criança, do adolescente e do idoso. Embora seja atribuída a responsabilidade ao Estado 

(art. 230), a maior responsabilização é dada à família, conforme expressa o art. 229 “os pais 

têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de 

ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. Em seu primeiro inciso, o 

artigo estabelece que “os programas de cuidado dos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares”. O segundo inciso estabelece a gratuidade dos 

transportes coletivos urbanos para os maiores de 65 anos. 

Após a Constituição de 1988, outros compromissos governamentais com o 

envelhecimento foram efetivados, como a criação da Política Nacional do Idoso (PNI), Lei n° 

8.842 em 4 de Janeiro de 1994, que tem como objetivo assegurar ao idoso seus direitos 

sociais, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva 

na sociedade. A partir do art. 1 percebemos o reconhecimento da questão da velhice como 

prioritária para a referida legislação. 



 
 
 

                  

O art. 2 considera a pessoa idosa com idade maior de 65 anos de idade.  

Seguindo a Constituição Federal de 1988 o art. 3 da Lei, o inciso I atribui responsabilidade à 

família, à sociedade e ao estado de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 

garantindo a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem estar e o 

direito à vida. Esse artigo evidencia o interesse em levar a sociedade a tratar a velhice de 

forma respeitosa, sem discriminação, torna o idoso como principal ator e destinatário das 

transformações desta política e ainda pontua a observação de diferenças econômicas, 

sociais, regionais e, as contradições dos meios rural e urbano pelos poderes públicos e pela 

sociedade em geral (incisos II a V). 

A Seção II dispõe as diretrizes da PNI, as principais consistem em, conforme 

(CAMARANO; PASINATO, 2004, p. 269): 

 

incentivar e viabilizar formas alternativas de cooperação intergeracional; atuar junto 
às organizações da sociedade civil representativas dos interesses dos idosos com 
vistas a formulação, implementação e avaliação das políticas, planos e projetos; 
priorizar o atendimento dos idosos em condição de vulnerabilidade por suas próprias 
famílias em detrimento ao atendimento asilar; promover a capacitação e reciclagem 
dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia; priorizar o atendimento 
do idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços; e fomentar a 
discussão e o desenvolvimento de estudos referentes à questão do envelhecimento. 

 

A PNI prevê em sua implementação ações governamentais na área de 

promoção e assistência social, saúde, educação, habitação e urbanismo, justiça, cultura, 

esporte e lazer (art. 10). A implantação dessa lei estimulou a articulação e integração dos 

ministérios envolvidos na elaboração de um plano de ação governamental para integração 

da PNI no âmbito da União (CAMARANO; PASINATO, 2004). Para que houvesse a 

participação efetiva dos idosos nos espaços públicos a eles destinados, foi criado o 

Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos (CNDI), Decreto n° 4.227. O Conselho tem por 

finalidade apoiar e estimular a formação de conselhos nas esferas estaduais e municipais e 

apresentar propostas de aperfeiçoamento da PNI. 

Mais recentemente, no ano de 2003, o Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741) 

apresenta-se como uma lei geral voltada especificamente para o idoso, que proporciona “um 

tratamento integral e com uma visão de longo prazo ao estabelecimento de medidas que 

visam proporcionar o bem-estar dos idosos” (CAMARANO; PASINATO, 2004). 

Seguindo as orientações do Plano de Madri, o Estatuto entrou em vigor em um 

momento onde tornava-se necessária uma legislação específica para os idosos em razão da 

própria exclusão destes da sociedade produtiva (FERNANDES, 1997 apud OLIVEIRA, 

2007). Assim, conforme o mesmo autor, o Estatuto do Idoso veio resgatar os princípios 

constitucionais que garantem aos cidadãos idosos direitos que preservem a dignidade da 



 
 
 

                  

pessoa humana, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor e idade (BRASIL, 1988, 3 

IV).  

O Estatuto reforça as diretrizes contidas na PNI. Os direitos fundamentais 

trazidos em seus artigos de 8 a 42 abrangem áreas importantes para a afirmação da sua 

cidadania e respeitam os princípios da dignidade da pessoa humana, são eles o direito à 

vida, liberdade, ao respeito, alimentação, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, 

profissionalização e trabalho, previdência social, assistência social, habitação e transporte. 

Quanto à saúde, é assegurada a atenção integral por meio do SUS, com 

garantia de acesso universal e igualitário, em articulação contínua de ações e serviços, para 

a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 

doenças que afetam esse segmento. O atendimento domiciliar deve ser realizado caso seja 

necessário, incluindo idosos abrigados e acolhidos em instituições conveniadas com o 

Poder Público. Este deve fornecer medicamentos gratuitamente, inclusive os de uso 

continuado, além de próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação 

e reabilitação.  

Nos planos de saúde é vedada a discriminação do idoso pela cobrança de 

valores diferenciados em razão da idade. Porém, de acordo com Camarano e Pasinato 

(2004), esse fato é tido por seus gestores como um fator provável de seu encarecimento, 

pois os aumentos dos custos decorrentes do envelhecimento dos segurados passarão a ser 

compartilhados com os demais participantes dos planos. Outro direito assegurado ao idoso 

é o de optar pelo tratamento que lhe for reputado como mais favorável, caso esteja em 

domínio de suas faculdades mentais. E em casos de suspeita ou confirmação de maus-

tratos, os profissionais de saúde devem obrigatoriamente comunicar aos órgãos 

responsáveis. 

No referente ao direito do idoso à educação, o Poder Público deve incentivar 

para a criação de programas que atendam a especificidade dessa idade. No entanto, para 

Oliveira (2007), as iniciativas são incipientes para atender o aumento quantitativo dos idosos 

na sociedade brasileira. “Constata-se a inexistência de um espaço educacional para essa 

clientela, um lugar adequado que se busque o aprimoramento do conhecimento, a busca de 

novos conhecimentos, visando a promoção do ser humano’’ (OLIVEIRA, 2007, p. 282). 

Aos idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para prover sua 

subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um 

salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social (art. 34). O benefício já 

concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins de cálculo da 

renda familiar (art. 34 Parágrafo Único). Apesar de ser um avanço social, devido a aferição 

de uma renda própria ser entendida como um ganho em termos de cidadania e autoestima 



 
 
 

                  

por parte dos idosos, por outro lado, na lei não estão dispostos os benefícios a serem 

desconsiderados do cômputo familiar (CAMARANO; PASINATO, 2004). 

Também é assegurado o direito ao trabalho, sem discriminação ou fixação de 

limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza 

do cargo o exigir (art. 26 e 27). O art. 28 III diz que o Poder Público deve criar e estimular 

programas de “profissionalização especializada para idosos” (inciso I), preparação dos 

trabalhadores para a aposentadoria estimulando-os a novos projetos sociais (inciso II) e 

também o “estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho” (inciso III).  

A Constituição de 1988 ao ser um marco para consolidação dos direitos de 

diferentes sujeitos sociais possibilitou a concretização da cidadania, concomitantemente 

com a perspectiva dos direitos e deveres. Assim, encontramos também na PNI e no 

Estatuto, uma forma de validação dos direitos para os idosos, entretanto indo além da 

concretização das leis e diretrizes percebe-se a diferença entre a lei e a sua prática. Isso 

ocorre porque os direitos, especialmente, os sociais, requerem intervenção crescente do 

Estado, via políticas públicas, que na atual conjuntura é alvo de desmonte, seja repassando 

as responsabilidades para a sociedade civil e família, seja para o mercado que atende os 

que podem pagar pelo acesso.  

 

3 DESAFIOS PARA GARANTIR DIREITOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

O cenário político atual dificulta a consolidação dos direitos sociais, mesmo 

sabendo que os direitos foram conquistados por meio de lutas e operações políticas, eles 

passam por uma crise de consolidação e de concepção. Conforme Nogueira (2005) os 

direitos sociais: 

 

São uma espécie de tradução jurídica do processo de socialização política 
que acompanha a modernidade capitalista e que se manifesta na 
instauração de níveis progressivos de cidadania e na participação de grupos 
populacionais cada vez mais amplos no governo da sociedade. São, em 
suma, um fator que viabiliza o sistema e ao mesmo tempo um fator que 
ajuda a que a oposição ao sistema avance por dentro do sistema. Os 
direitos como um todo são indispensáveis para que se possa pensar numa 
forma democrática e justa de vida (NOGUEIRA, 2005, p. 07).  

 
No atual modelo de acumulação flexível, o neoliberalismo emerge como 

superestrutura político-ideológica, que altera a regulação do Estado, pela via da redução da 

sua intervenção, embora o Estado continue como regulador ele diminui na capacidade de 

ofertante de políticas e serviços sociais, que ao gosto liberal (ou neoliberal) é agora 



 
 
 

                  

responsabilidade de toda a sociedade, como provedora de proteção social. Nas políticas 

sociais nesse cenário de reformas neoliberais, tem-se como elementos essenciais a 

focalização, a privatização e a descentralização. Assim, a agenda neoliberal em relação à 

área social propõe basicamente: a privatização, por meio da transferência da produção de 

serviços públicos para o setor privado lucrativo; a descentralização das políticas sociais para 

as esferas locais de governo, como tentativa de aumentar a validade e a efetividade do 

gasto público e para a sociedade civil através de suas organizações, visando diminuir os 

custos da proteção social; a focalização, guiada para a concentração da ação estatal em 

determinados serviços e em blocos específicos da população, que sejam mais vulneráveis 

ou encontram-se em situação de pobreza extrema; e por último, propõe mudanças na 

gestão dos programas estatais, de forma a torná-los aptos da eficiência e do êxito atribuídos 

à gestão privada.  

Entretanto, esses elementos acabam por resultar em um momento de 

desresponsabilização do Estado com o atendimento das refrações da questão social, agora 

divididas com o mercado, sociedade civil e família; assistencialização posto que a proteção 

social pública foi restringida aos mais pobres pela via de programas de transferência de 

renda; e desuniversalização das ações, posto que a sociedade não pode ofertar serviços 

universais, nem o Estado tem essa meta. 

Além da redução da função das políticas sociais, temos a burocratização do 

Estado, que dificulta a competitividade do país e diminui a confiabilidade nos serviços 

oferecidos pela administração aos indivíduos, bloqueando assim as suas vidas cotidianas, a 

ação dos seus direitos e a execução dos seus deveres de cidadãos. Paralelo a essa 

perspectiva encontramos a desregulamentação, que consiste em desenvolver ações para 

simplificar bloqueios burocráticos (em processos, procedimentos, rotinas ou atividades) 

impostos pela legislação, e que interferem exageradamente nas relações de direito e 

obrigações Estado/indivíduos, e inseridos também no próprio aparato público.  

Desse modo, quando inseridos na estrutura das atuais mudanças no novo 

modelo de acumulação capitalista, globalizado, financeirizado, flexível e neoliberal, os 

direitos humanos encontram-se ameaçados pelos impactos e implicações desse modelo, 

que ao retirar a soberania dos Estados nacionais, diminui a capacidade de controle, 

proteção e regulação que os Estados possuem, exigem novas regras para sua circulação 

global e reprodução ampliada, inclusive a flexibilização das condições de trabalho, de 

contratação e dos direitos trabalhistas e sociais. 

Sendo reflexo dos momentos de crise econômicas globais – crise estrutural e 

cíclica do capitalismo –, os direitos sofrem reflexo das turbulências internacionais, das 

ineficiências de recursos, e cerceamentos dos mais diversos formatos: planos de 



 
 
 

                  

estabilidades recessivos, ajustes, pressões, etc. Concomitantemente com esse quadro, está 

o processo de mercadorização geral, que reduzindo tudo a uma simples mercadoria, coloca 

os direitos, a justiça, a igualdade e os mais diversos valores em uma relação de compra e 

venda. Nesse quadro, Nogueira também afirma: 

 

Hoje temos uma situação tendencialmente disposta no sentido da ideia de que os 
direitos sociais também podem ser “comprados”: os que podem pagar por eles são 
lançados para fora do campo público, e os direitos sociais propriamente ditos [...] 
são, quando muito, previstos exclusivamente para os mais pobres (NOGUEIRA, 
2005, pg. 14). 

 
No campo político, existe também uma crise da democracia e no campo cultural, 

um aprofundamento do individualismo e do consumismo. Vemos também nesse processo o 

crescente efeito da responsabilização da sociedade civil, que ao estimular o 

desenvolvimento do cidadão e fomentar a cidadania individual e coletiva, reduz 

essencialmente ações relacionadas ao Estado, transportando assim para o campo dos 

sujeitos a missão de responsabilização pelos desdobramentos oriundos da questão social, 

um processo denominado de refilantropização, uma dimensão da privatização, camuflada 

pela função social das organizações não governamentais filantrópicas.  

Outro problema que dificulta a consolidação dos direitos humanos no mundo, e 

também no Brasil é a “crise da ideia de cidadão”, que coloca a concepção de cidadania 

exclusivamente associada ao espaço dos deveres. Associado com a crise da ideia do 

cidadão encontra-se a crise da República, que diminui os sujeitos à simples atividade de 

consumidor ou de eleitor.  

Dentro desse vasto quadro de ampliação das forças neoliberais e dos constantes 

desafios colocados para a consolidação dos direitos na atual conjuntura, observamos que os 

problemas sociais que envolvem o envelhecimento, problemas de saúde, de violências, de 

falta de renda, de falta de oportunidades, educação, lazer e cultural que juntamente com as 

estruturas das políticas públicas, no atual contexto, apesar da possibilidade de atuação em 

redes intersetoriais, redes de atores e organizações de assistência social ainda estão 

aquém do que seria necessário para garantir e efetivar os direitos normativamente 

conquistados. 

As políticas públicas são resultantes de um processo de pressão e negociação 

feita entre os indivíduos que vivenciam os problemas ou seus representantes (ou seja, a 

sociedade e o movimento social dos idosos) e os agentes representantes das políticas 

(Estado e instituições) que formulam e implementam as referidas políticas como mecanismo 

de materialização dos direitos e das garantias sociais. Desse modo, Fernandes e Santos 

(2007) ressaltam que no contexto do envelhecimento populacional, inúmeros fatores se 

inter-relacionam. Entre eles, os de maior relevância estão ligados à previdência social e à 



 
 
 

                  

saúde, constituindo assim grandes desafios para o Estado, setores produtivos e famílias, 

principalmente, por que aumentam os custos, num contexto de restrição orçamentária 

Um dos grandes problemas na materialização dos direitos das pessoas idosas 

mediante as políticas públicas é o trabalho no capitalismo e a sua relação com a 

previdência.  Em tempos de desemprego e crescimento da informalidade diminui a 

arrecadação previdenciária. A saída não tem sido gerar novos empregos, mas aumentar o 

tempo para a aposentadoria, taxação dos aposentados e seletividade no acesso aos 

benefícios. Seguindo a lógica dessa estrutura, é notório que o governo pretende reduzir o 

déficit e ceder menos benefícios, desse modo, essa lógica funciona essencialmente como 

uma forma de garantir a exploração do trabalhador mesmo ele tendo contribuído ao longo 

de sua vida.  

O aumento com os gastos da saúde cresce na velhice, entretanto para camadas 

mais empobrecidas (devido a um maior nível de pobreza e de baixa escolaridade), a saúde 

e as suas formas de prevenção e cuidado são de difícil acesso e ficam fragilizadas, nesse 

momento as famílias passam a ser responsáveis com o cuidado do idoso, e o pressuposto 

da responsabilização civil é repassado para os indivíduos e para os demais familiares. 

Assim, em cenário neoliberal (e sendo reflexo dos desdobramentos políticos do Estado), ao 

tratar-se o idoso como responsabilidade única da família, esquece-se de levar em 

consideração que as famílias deveriam antes ser cuidadas pelas políticas públicas-, para só 

assim terem capacidade de cuidar dos seus idosos. 

As instituições não conseguem também converter políticas/programas/recursos 

federais em políticas municipais para resolver as particularidades locais, e a principal 

dificuldade na implantação das políticas sociais para o idoso refere-se a centralização das 

ações sociais e programas. Desse modo, Farah (2001) demonstra a necessidade da 

existência de políticas de coordenação em níveis mais abrangentes de governo, que 

minimizem desigualdades, mas também autonomia relativa para os municípios criarem 

programas adaptados às particularidades regionais, locais articulado aos de um projeto 

nacional. Essa realidade tem esbarrado na capacidade de cofinanciar as políticas por uma 

grande parte dos municípios brasileiros. 

Paralelo a esse quadro ainda encontramos no imaginário social, na cultura do 

país os estereótipos dos idosos como inativos, improdutivos, sem função social, um estorvo 

para a família e sociedade. Em um país que incentiva constantemente a figura do 

consumismo e da competitividade, essa concepção reflete nos idosos a imagem de sujeitos 

vistos como fora da lógica do mercado e do espaço social, ficando assim percebidos como 

sujeitos improdutivos economicamente e socialmente. Essa realidade também contribui para 



 
 
 

                  

a violação dos direitos da pessoa idosa, para o desrespeito, situações de violências 

diversas.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

A construção histórica dos direitos humanos vincula-se a um processo de lutas e 

conquistas, pressuposto que possibilitou o alicerce da cidadania e da validação dos sujeitos 

como indivíduos dotados de direitos e deveres, em cenário mundial e local. Esses direitos 

passaram por várias fases: da sua positivação, internalização à especificação (direitos dos 

idosos, das crianças e adolescentes, mulheres, etc), quando os sujeitos ganham concretude 

e supera-se a visão abstrata de ser humano ou de direito natural. 

Os direitos para os idosos, no mundo e no Brasil, avançaram e consolidaram-se 

normativamente. Todavia, nesse cenário atual esses possuem além das dificuldades de 

consolidação, uma fragilidade no conceito de cidadania. Desse modo, diante do imenso 

quadro da trajetória dos direitos e das políticas públicas dirigidas aos idosos, encontramos 

como desafio principal a missão de garantir um envelhecimento saudável para todos os 

idosos, que entra em contradição com a lógica capitalista neoliberal de redução do gasto 

público, do cidadão consumidor, da mercadorização, refilantropização e focalização no 

atendimento público aos mais pobres.  

Nessa perspectiva, mais do que criar novos direitos é preciso garanti-los, efetiva-

los, materializá-los, o que implica maior presença do Estado, e não sua redução, mais 

políticas públicas sociais universalistas, e não focalizada nos mais pobres. Além disso, se 

faz necessário uma nova cultura na sociedade que valorize as pessoas pelos seus atributos 

humanos, pelo respeito entre as gerações, que reconheça a contribuição dada e a ainda a 

ser dada pela pessoa idosa nos vários âmbitos da vida em sociedade.  
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