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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo central fomentar uma 
discussão a respeito do surgimento dos direitos da pessoa 
idosa, destacando desde a penetração do envelhecimento na 
agenda pública internacional e nacional, até as conquistas 
normativas mediante formulação e implementação de políticas 
sociais dirigidas aos idosos, no Brasil, assim como refletir sobre 
os principais desafios enfrentados por esse público na 
concretização dos seus direitos de cidadania, dada a atual 
conjuntura neoliberal. 
 
Palavras- chave: Direitos. Idosos. Políticas Públicas. 
 
ABSTRACT 
 
This article is mainly aimed to foster discussion about the 
emergence of the rights of the elderly, highlighting from the 
aging penetration in international and national public agenda, to 
normative achievements through design and implementation of 
social policies targeted at the elderly, in Brazil, as well as reflect 
on the main challenges faced by this audience in achieving their 
rights of citizenship, given the current neoliberal scenario. 
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1 INTRODUÇÃO 

A discussão a respeito dos direitos humanos como instâncias promotoras de uma 

vida digna interligada com a ideia de cidadania não é recente, sendo ao mesmo tempo 

complexa e abrangente. Muito se conquistou normativamente na contemporaneidade, sendo 

o maior desafio a concretização destes direitos na realidade social vivenciada pelos mais 

diversos sujeitos. 

 As lutas que aconteceram no decorrer da história em prol da efetivação de direitos 

que assegurassem uma melhor qualidade de vida à população, nos diversos países do 

mundo, quase sempre foram enfrentadas com opressão por parte dos governos. Neste 

sentido, por exemplo; não se constituiu como tarefa fácil a garantia de um direito trabalhista 

na Europa do século XIX, os direitos das crianças e adolescentes, mulheres, idosos e outras 

minorias no século XX. No entanto, as lutas por direitos ao longo do tempo foram mudando, 

novos direitos foram conquistados e uma concepção de direito se expandiu e generalizou-se 

bastante principalmente nas últimas décadas, constituindo-se como algo desejado, 

almejado, a ser buscado pelos países, os chamados direitos de cidadania, ou direitos 

constitucionais dos cidadãos de uma nação.  

No Brasil as maiores conquistas, nesse aspecto, vieram com a Constituição Federal 

de 1988, fruto dos movimentos que propiciaram o processo de redemocratização no país, a 

qual tentou contemplar as reivindicações postas pelos movimentos sociais de vários setores 

da sociedade. Porém, muitos direitos assegurados pela Constituição de 1988 não foram 

efetivados em consequência, particularmente, da chegada do neoliberalismo no Brasil, 

durante os anos 1990.  

As pessoas idosas e as organizações em defesa de seus direitos conquistaram 

importantes direitos civis, políticos e sociais, firmados na Política Nacional do Idoso, Estatuto 

do Idoso, Política Nacional da Saúde do Idoso, dentre outros. Todavia, a conjuntura dos 

anos 90 também foi alvo de reformas neoliberais e desmonte desses direitos, que 

contraditoriamente, chega-se com a nova lógica expansionista do capitalismo.  

As reformas neoliberais e seus impactos de privatização ou mercantilização, 

focalização e seletivo nas políticas sociais terminaram por consagrar a compra de bens e 

serviços essenciais como a saúde e a educação, seguida de um desmantelamento dos 

serviços públicos, corte dos gastos públicos e focalização nos mais pobres, dificultando a 

construção de um padrão de proteção social de caráter universal garantido pelo Estado e de 

políticas direcionadas a públicos específicos que necessitam de programas e projetos 

capazes de proporcionar melhores qualidades de vida como, por exemplo, aos idosos, cujas 

perdas biopsicossociais são maiores, merecendo, dessa forma políticas públicas destinadas 
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a eles para a construção de um envelhecimento saudável ao tempo em que a quantidade de 

idosos no país aumenta, demandando novas necessidades.   

Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é resgatar a trajetória histórica da 

conquista dos direitos humanos, em especial na sua fase de multiplicação, 

internacionalização e especificação, em face dos sujeitos idosos, em contexto internacional 

e nacional, além dos atuais desafios para sua efetivação. 

 

2 DIREITOS HUMANOS: TRAJETÓRIA HISTÓRICA DE CONQUISTAS 

“Todo homem tem direito a (...)”. Essa frase inicia a maioria dos artigos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), que estabelece direitos iguais, universais e 

inalienáveis a todos os homens independentemente de qualquer condição física, política, ou 

religiosa. Contribuindo, desse modo, para a consolidação da cidadania nas sociedades 

modernas, como no caso do Brasil, que foi fortemente influenciado por esta em sua 

Constituição Federal de 1988.  

A garantia de direitos como parte integrante da cidadania está relacionada à 

institucionalização do Estado democrático de direito que transformou as relações 

governantes/governados, nas quais os súditos passaram à condição de cidadãos, onde 

deixaram de possuir somente obrigações (deveres) e passaram a desfrutar de direitos, 

inaugurando-se o que Bobbio (2004) chama de a “era dos direitos”. Essa era, inaugurada 

pela Revolução Francesa, teve seu marco inicial com a publicação da Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que se diferenciou dos demais antecedentes 

códigos jurídicos e morais anteriores, pois estabeleceu direitos e não somente obrigações.  

Todavia, a noção de direito instituída apoiava-se na doutrina jusnaturalista, onde os 

direitos eram tidos como naturais e iguais a todos os homens, e a eles inerentes, além de 

possuírem um fundamento absoluto. Entretanto, segundo a tese da historicidade de Bobbio 

(2004), os direitos são históricos e não naturais, pois eles são resultado de lutas sociais e 

políticas que aconteceram ao longo da história, surgidos em determinados contextos sócio-

históricos “caracterizados por lutas de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos 

de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas” (BOBBIO, 2004, p. 

2.).  

Os direitos do homem são variáveis, tornando-se assim relativos conforme a época, 

posto que eles se modificam de acordo com as condições históricas e interesses e lutas de 

classes. Havendo, portanto, a possibilidade futura da construção de novos direitos 

atualmente ainda não pensados, o que reforça ainda mais a tese da historicidade, ou seja: 

“não existem direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época 
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histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e outras 

culturas” (BOBBIO, 2004, p. 38). 

Os direitos, segundo Bobbio (2004) se dividem em gerações ou dimensões: 1- A 

primeira geração ou dimensão corresponde aos direitos civis e políticos, representados 

pelas liberdades negativas onde há a abstenção do Estado, tais como a liberdade religiosa, 

de imprensa, de contrato, de propriedade privada, de votar e ser votado, dentre outras 

liberdades básicas; 2) A segunda geração ou dimensão é representada pelos direitos 

sociais, econômicos e culturais e relacionam-se com as liberdades positivas, pois exigem a 

presença do Estado para o provimento e efetivação desses direitos. Geralmente referem-se 

ao atendimento de necessidades básicas direcionadas à educação, saúde, habitação, entre 

outros. 3) A terceira geração ou dimensão de direitos constitui uma categoria heterogênea e 

vaga, marcada pela solidariedade e direitos dos povos, representada por direitos 

concernentes ao meio ambiente e à paz, entre outros temas de interesse coletivo. 4) A 

quarta dimensão como destaca Nogueira (2005), assim como os direitos de terceira 

dimensão, são produtos da extensão da cidadania e não correspondem a grandes 

interesses homogênios e coletivos, mais a direitos diversificados relacionados a questões 

como gênero, genética e às fases da vida (infância, terceira idade).   

Os direitos humanos de acordo com Bobbio (2004) passaram por quatro etapas: A 

primeira etapa denomina-se positivação dada pela conversão do valor da pessoa humana e 

do conhecimento em Direito Positivo; a segunda etapa, a generalização, corresponde ao 

princípio de igualdade e não discriminação; a terceira etapa, denominada de 

internacionalização corresponde ao processo de reconhecimento e apoio aos direitos por 

parte da comunidade internacional, e por última fase entende-se a especificação, onde deixa 

de existir o homem no sentido genérico do termo, e passa-se a especificar diferentes 

sujeitos existentes, como a criança, a mulher, o idoso, entre outros grupos, onde cada qual 

ganha uma atenção específica voltada aos seus interesses e reivindicações.  

Em relação à fase da especificação, um importante marco foi o reconhecimento do 

idoso como sujeito portador de direitos e necessidades, que devem se constituir como 

objeto de ação de políticas públicas considerando-se o fato do envelhecimento populacional 

ser uma das principais conquistas do século XX e que “sem suporte social adequado e 

eficaz o sujeito que envelhece não dá conta das demandas.” (FALEIROS, 2014, p. 18). 

 

3 ENVELHECIMENTOS NA AGENDA INTERNACIONAL E NACIONAL 

O envelhecimento populacional ocorreu de forma distinta, pois nos países 

desenvolvidos houve a expansão dos sistemas de proteção social com programas sociais 

que visam a manutenção do papel social do idoso, sua autonomia e renda, diferentemente 
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dos países em desenvolvimento, onde o envelhecimento populacional aconteceu em meio a 

uma crise fiscal somado a desigualdades sociais.    

O despertar da agenda das políticas públicas na questão do envelhecimento tanto a 

nível internacional quanto nacional apenas teve seu marco inicial com duas assembleias da 

Organização das Nações Unidas (ONU) realizadas em Viena no ano de 1982 e em Madri, 

no ano 2002. A assembleia de Viena representou o primeiro fórum global centrado nas 

políticas públicas para a população idosa, foi o marco inicial da agenda internacional sobre a 

temática. Sua contribuição foi na estruturação de um Plano de Ações voltado para a pessoa 

idosa embasado no bem-estar social dos idosos e na afirmação destes como um novo ator 

social com suas especificidades, cujas recomendações, em parte, eram direcionadas 

principalmente aos países desenvolvidos. Enfatizou orientações voltadas para a promoção 

da independência do idoso tanto fisicamente quanto financeiramente, passando pelo viés 

das políticas de renda e trabalho. Estruturou-se segundo alguns temas sociais como Saúde 

e Nutrição, Proteção ao Consumidor Idoso, Família, Bem-Estar Social, Previdência Social, 

entre outros, constituindo um conjunto de recomendações que visavam promover a 

autonomia do idoso cuja implementação requeria gastos públicos (não previstos pelo plano) 

na área social, como o pagamento de pensões e aposentadorias (CAMARAÑO; PASINATO, 

2004).  

Apesar da assembleia de Viena não ter tido como foco os idosos dos países em 

desenvolvimento, vários destes países avançaram em relação à criação de leis, políticas e 

programas voltados para a questão do envelhecimento populacional. A exemplo disso 

podem-se constatar mudanças significativas de diferentes níveis nas constituições de alguns 

países da América Latina, como no Brasil na sua Constituição Federal de 1988.  

Após o período de vinte anos ocorre em Madri a segunda assembleia destinada a 

tratar do tema, a qual originou o Plano de Madri, que enfatizou as mudanças sociais, 

culturais e tecnológicas que implicam mudanças nos valores. Além de reger estratégias 

específicas por região que identificou diferentes necessidades, como por exemplo; o 

documento referente à América Latina destaca a proteção dos direitos humanos e a 

necessidade da provisão do acesso à renda, já em relação à Europa o foco é na integração 

dos idosos na sociedade. Um dos grandes avanços desse plano diz respeito à contribuição 

dos idosos para com a sociedade, destacando-se a cooperação internacional, as parcerias 

entre Estado, Sociedade Civil e ONGs para a implementação das propostas onde foi 

aprovada a nova declaração política que fundamenta o novo plano de ações, orientador de 

políticas e programas dirigidos ao idoso dos países em desenvolvimento (CAMARAÑO; 

PASINATO, 2004).  
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Já no que concerne ao envelhecimento populacional na agenda pública no Brasil a 

incorporação deste se deu por pressões da sociedade civil, e foi viabilizada com a criação 

de leis específicas para o idoso e com a universalização da seguridade social. As primeiras 

ações ocorreram nas décadas de 60 e 70 com iniciativas da Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia e do SESC – Serviço Social do Comércio. Mais foi a partir da CF de 

88 que houve o grande avanço das políticas para os idosos brasileiros, seguindo as 

orientações da Assembleia de Viena quanto ao conceito de seguridade social como direito 

de cidadania, a partir da qual se estabeleceu a proteção social ao idoso com base em 

princípios que garantem a renda, o acesso à saúde e educação, concessão de benefícios, 

etc. A CF de 88 também reafirma o papel do Estado na proteção do idoso e enfatiza a 

responsabilização do cuidado dele junto à família e à sociedade, devendo assegurar o 

convívio comunitário, defender sua dignidade, bem-estar e direito à vida.  

Dentre outras conquistas pós-Constituição de 1988 estão a Política Nacional do 

Idoso aprovada em 1994 a qual consiste em um conjunto de ações que objetiva assegurar 

os direitos sociais dos idosos, a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

e a regulamentação do Beneficio de Prestação Continuada (BPC), na qual ambas instituem 

benefícios sociais durante os anos 1990. E, a criação do Estatuto do Idoso em 2003, que 

integra de forma ampla e única as leis e políticas específicas que visam proporcionar o bem-

estar dos idosos, cuja aprovação representa a adequação às orientações do Plano de Madri.  

Os projetos governamentais que visam dar maior cobertura social a população idosa 

brasileira assim como atender as necessidades por ela demandada em vários setores 

sociais foi uma consequência decorrente de uma luta que teve origem nas políticas 

previdenciárias, primeiro local onde a temática do envelhecimento assumiu maior destaque 

social e começou a ser inserida na agenda pública brasileira. 

Segundo Teixeira (2003) esse processo se iniciou na década de 1930 com a 

emersão da questão social e a luta dos trabalhadores para adquirir direitos no mercado de 

trabalho. Apesar de ter sido uma ação provocada pelo movimento trabalhista ela foi um 

marco, pois foi a partir dela que foram criadas as primeiras medidas de proteção a velhice, 

no caso a aposentadoria. 

 Diante da necessidade de políticas públicas para essa população foram criados 

projetos destinados a esse público como o “Programa de Assistência ao Idoso (PAI) e o 

Projeto de Apoio a Pessoa Idosa (PAPI)” (TEIXEIRA, p.119, 2003). Em consequência a 

esses projetos em 11 de dezembro de 1974 foi aprovada a lei 6.179 que garante, de acordo 

com Teixeira (2003, p. 118-9): 

[...] amparo da Previdência Social para os velhos carentes com mais de 70 anos e 
para os inválidos, no valor de meio salário mínimo, desde que cumpram os 
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requisitos de não exercer atividade remunerada, de não ser mantido por outra 
pessoa e de não ter outro meio de subsistência.  

Essa lei foi uma das conquistas do movimento dos aposentados e pensionistas em 

parceria como o movimento dos trabalhadores, que se articulava desde a década de 1970. 

Porém essa lei não foi considerada de muita abrangência devido as suas condicionalidades 

já que era destinada apenas aos idosos que estavam em condição de pobreza extrema, 

deixando a margem todo o restante dessa população que também necessitava de atenção 

pública. 

Segundo Teixeira (2003), ainda na década de 1970 organizações privadas e 

públicas, como o SESC e a LBA iniciaram ações em prol da população idosa, que 

intensificou os movimentos sociais destinados a velhice culminando na Política Social do 

Idoso definida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social em 1977, que apesar dos 

seus esforços não tinha o papel de uma política consistente capaz de orientar e criar ações 

direcionados à velhice, na verdade o documento proposto se aproximava mais de uma carta 

de intenções. Diante da ineficácia dessa política surgiram movimentos sociais em prol do 

idoso como a ACEPI e o MOPI que irão encabeçar um movimento por uma atenção política 

maior por essa população assim como transformar o idoso em um ator político.  

O movimento de redemocratização que culminou na Carta Magna de 1988 trouxe 

para a discussão pública as principais reivindicações e propostas expostas pelos 

movimentos dos idosos, tendo como maior destaque o Movimento dos Aposentados e 

Pensionistas. Porém a presença dessas questões na Constituição Federal e posterior a ela 

não garantia uma resposta positiva por parte do governo, gerando desse modo um novo 

momento no processo de lutas para a efetivação dos direitos da pessoa idosa na agenda 

pública nacional. Nesse processo diversas instituições contribuíram para a integração da 

população idosa a partir da criação de projetos e desenvolvimento de atividades. A 

instituição que teve maior destaque foi o SESC e os programas desenvolvidos por ele 

serviram de estímulo para que outras entidades governamentais, ou não, propagassem a 

integração da terceira idade junto à sociedade. 

Teixeira (2003) aponta que foi de importante papel as “pressões” realizadas por 

organizações internacionais como a ONU e a Organização Mundial de Saúde (OMS) tendo 

esta última Organização, em 1982, criado o “Plano de Ação Mundial sobre o 

Envelhecimento que [...] constitui-se durante a década de 1980 num importante balizador 

para a orientação das políticas sociais voltadas para a terceira idade [...]”. (TEIXEIRA, p.128, 

2003). Esse plano também destaca três pilares que proporcionam a proteção social do idoso 

que são o Estado, a comunidade e a família. 
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Diante desses incentivos e de infinitas pressões dos movimentos sociais, em 

especial do Movimento dos Aposentados e Pensionistas, o governo brasileiro começa a se 

articular a fim de cumprir os compromissos feitos com a população idosa e registrados na 

Constituição Federal de 1988, porém esses esforços eram feitos apenas por medidas 

amistosas, quando levadas em consideração as demandas impostas pela classe que 

necessitavam de maior interação do governo assim como a definição de verbas para a 

realização das mesmas. 

O movimento pró Política Nacional do Idoso, iniciado ainda na década de 1980, toma 

maior fôlego nesse período a fim de que o mesmo seja aprovado podendo assim atender as 

demandas da população idosa. Diante de todas as manifestações, em janeiro de 1994 com 

a lei nº 8.842, é aprovada a Política Nacional do Idoso que tem como objetivo principal 

assegurar os direitos sociais do idoso, assim como promover sua autonomia, integração e 

participação na sociedade.  

 Entretanto, após ter sido aprovada ela teve dificuldades em sua implementação, que 

não foi imediata. Segundo Teixeira (2003) isso se deu devido à indefinição de quem deveria 

arcar com os custos de todas essas atividades e propostas. Apenas em 1996, devido às 

pressões dos movimentos sociais correspondentes ao idoso, que a Política Nacional do 

Idoso foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 1948 estabelecendo assim “entidades públicas 

na implementação da PNI, atribuindo competência ao Ministério da Previdência e 

Assistência Social de coordenar as ações relativas a essa política”. (TEIXEIRA, 2003, p. 

132). 

Outros direitos conseguidos pela população idosa foi aprovação da lei nº 8742 de 7 

de dezembro de 1993 que prevê em seu artigo 20 o Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social destinadas a pessoas com deficiências ou idosas. Essa lei, obteve a 

mesma dificuldade de implementação que a PNI, sendo regulamentada apenas em 1996. 

Este beneficio é administrado exclusivamente pela previdência social e apesar de ser 

garantido por lei ainda é um recurso bastante limitado devido as suas condicionalidades, 

que o destina apenas à população que está em situação de pobreza extrema. 

As buscas pelos compromissos governamentais em relação à pessoa idosa não se 

restringiram e iniciou-se a luta pela aprovação do Estatuto do Idoso que ampliaria os direitos 

previstos pela PNI. Tendo sido aprovado pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, na 

qual dispõe sobre o papel da família, comunidade e Estado de assegurar os direitos a: vida, 

saúde, alimentação, educação, cultura, esporte e lazer, trabalho, cidadania além da 

convivência familiar e comunitária como responsáveis de prover em primeiro lugar toda a 

assistência ao idoso. 
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O Estatuto do Idoso incubiu responsabilidades para a sociedade civil como o dever 

em comunicar as autoridades qualquer forma de violação de direitos da população idosa, 

conforme o seu artigo 6°, assim como também criminalizou a violência contra o idoso. Ainda 

é previsto no artigo 33º o dever da assistência social em prestar serviço a população idosa 

de forma articulada e continuada conforme a LOAS e a Política Nacional do Idoso, além de 

reafirmar o direito à saúde, transporte, educação, lazer, dentre outros. 

 Portanto, diante desses fatores ampliaram-se bastante os direitos dos idosos 

normativamente, porém devido ao envelhecimento populacional crescer linearmente e 

positivamente existe a necessidade do governo em ampliar políticas públicas a fim de 

promover a segurança e uma melhor qualidade de vida para os idosos.  

4 DESAFIOS PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

Apesar dos idosos terem conquistado os direitos acima discutidos a consolidação 

desses direitos é um desafio para as políticas públicas, pois elas se encontram ameaçadas 

pela ofensiva neoliberal de minimização dos gastos sociais do Estado, processo que ocorreu 

a partir da reestruturação produtiva durante os anos 1990, no Brasil, dificultando o 

cumprimento dos compromissos sociais assumidos pelo o governo na Carta Magna de 

1988.  

A nova investida do capital, o neoliberalismo, possui como ideia central „[...] o 

argumento ideológico da “escassez de recursos”, de “conter o déficit público” [...]‟ 

(BEEHRING, 2009, p. 76), priorizando-se o corte dos gastos públicos como requisito para o 

desenvolvimento econômico atingindo, dessa forma, diretamente os direitos sociais. 

Acompanhada de algumas tendências gerais como a minimização; desresponsabilização; 

desfinançerização da proteção social pelo Estado; privatizações de estatais; 

responsabilização da sociedade civil para com as expressões da questão social sob o 

discurso de que esta deve tomar a iniciativa, pois o setor público estatal não é capaz de 

corresponder à demanda social; além da flexibilização e desregulamentação das relações 

de trabalho e programas sociais. O que faz reger uma nova ordem mundial marcada pelo 

aumento das desigualdades sociais principalmente na América Latina. 

O argumento da crise do capital é outro ponto que agrava ainda mais essa 

problemática geradora de consequências perversas sobre a proteção social estatal, pois o 

Estado tende a minimizar ainda mais os gastos sociais, desregulamentar os programas 

sociais e focalizar as ações nos segmentos mais pauperizados da população indo na 

contramão da universalização dos direitos. Além de incentivar a sociedade civil a se 

responsabilizar pelas expressões da questão social por meio da iniciativa ao terceiro setor, o 

voluntariado, à filantropia, sob o discurso da “solidariedade” social.  
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Deve-se ressaltar que tais iniciativas, do mercado e sociedade civil, são incapazes 

de substituir o papel do Estado na proteção social universalista, e deveriam apenas ser 

consideradas como complementares, cabendo ao Estado o papel principal e de maior 

responsabilidade pelas demandas sociais. É importante destacar que a concretização dos 

direitos, em especial os sociais, pelo Estado dificulta-se com maior intensidade na área 

social porque os direitos sociais dependem, “[...] para serem efetivamente usufruídos, de 

decisões políticas, econômicas ou financeiras”, assim como necessitam de [...] “recursos 

financeiros, humanos, técnico-científicos, organizacionais, políticos [...]”. (NOGUEIRA, 2005, 

p. 10).  

Além disso, constituindo-se como direitos do tipo especial, que deveria ser efetivado 

pelo Estado, este tem o limite de que o seu descumprimento não implica em possíveis 

penas de criminalização, com consequências na figura da cidadania, que além da falta de 

compromisso das gestões, convive com processos de mercantilização, que o transforma 

numa mercadoria a ser comprada no mercado e na ideia do cidadão consumidor.  

CONSDERAÇÕES FINAIS 

O ser humano ao longo de sua existência passa por diferentes etapas do ciclo vital: a 

infância, a juventude, a maturidade, a velhice. Em todas essas fases um conjunto de 

complexos fatores biológicos, psicológicos e sociais estão envolvidos, cada qual de acordo 

com a faixa etária específica. Entretanto, uma fase peculiar chama atenção: a velhice. Ela é 

marcada pela degeneração das capacidades funcionais, por mudanças sociais, físicas e 

psicológicas.  

Desse modo, tais mudanças merecem a atenção do poder público, sociedade civil e 

família diante do acentuado número de idosos porque no Brasil, assim como ocorreu em 

diversos outros países, a pirâmide populacional está se invertendo, ou seja, o numero de 

idosos na população está aumentando e o número de jovens e crianças está diminuindo, 

graças ao aumento da expectativa de vida e da redução da fecundidade feminina. Diante 

dessa realidade, apesar das diversas conquistas adquiridas por esse público nas ultimas 

décadas, existe a necessidade do governo em destinar mais atenção a esse público, pois 

como foi discutido, o aumento da população idosa acarreta diversas mudanças e 

necessidades no país, cabendo ao Estado a execução de políticas públicas destinadas a 

proteger esse público alvo. 

A inversão da pirâmide populacional pode acarretar diversos problemas na dinâmica 

previdenciária, da saúde, por demandarem maiores gastos sociais, havendo necessidades 

de medidas preventivas, em nível de proteção social básica, além das proteções de outras 

complexidades. Todavia, a convivência com uma nova etapa do capitalismo e da regulação 
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estatal acarretou maior precarização das políticas públicas e repasse de responsabilidade 

para a sociedade civil, mercado e famílias. 

O Estado neoliberal, sob o discurso da redução de gastos sociais em prol do 

crescimento econômico, não tem suporte para atender toda essa população, assim como a 

filantropia também não o possui já que a demanda é infinitamente maior que a sua 

capacidade de suprir um direito social que deveria ser garantido pelo Estado.  Portanto, faz-

se necessária engrossar as lutas por direitos, mais políticas públicas e efetivação de 

direitos.  
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