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1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional em curso em quase todo o mundo, consequência 
da queda da fecundidade e da mortalidade, criou novas necessidades e novas 
demandas sociais em todos os países. A forma e o ritmo como isso vem ocorrendo 
nos vários contextos diferem de um país para outro e trazem desafios distintos. 
No Brasil, essas demandas colocadas pelo envelhecimento foram somadas a outras 
demandas sociais básicas ainda não atendidas. 

Uma questão que permeia a concepção de políticas públicas em quase todos 
os países do mundo é se estas deveriam focar as necessidades ou a idade. A idade 
cronológica tem sido utilizada para regular a participação da população em diversos 
eventos, como a entrada obrigatória na escola, a proibição do trabalho infantil e 
o direito ao voto e à aposentadoria, aí incluindo a aposentadoria compulsória. 
No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Estatuto da Juventude e 
o Estatuto do Idoso, bem como a Política Nacional do Idoso (PNI) constituem um 
reconhecimento por parte do estado de que estes grupos etários têm necessidades 
próprias e, por isso, são alvo de políticas públicas específicas.

Nos países desenvolvidos, as políticas públicas voltadas às populações 
idosas começaram a ganhar expressão na década de 1970, pois seus processos de 
envelhecimento já se encontravam em estágio avançado. Tinham por objetivo a 
manutenção do papel social dos idosos e/ou a sua reinserção social, bem como 
a prevenção da perda de sua autonomia. A manutenção de sua renda já havia sido 
equacionada pelos sistemas de seguridade social (Camarano e Pasinato, 2004).

Pode-se dizer que, em alguma medida, a incorporação da questão do envelhecimento 
populacional na agenda das políticas brasileiras, quer sejam públicas, quer sejam de 
iniciativa da sociedade civil, não é nova. O Brasil é um dos pioneiros na América Latina 
na implementação de uma política de garantia de renda para a população trabalhadora, 
que culminou com a universalização da seguridade social em 1988, garantindo renda 
para a população idosa (Camarano e Pasinato, 2004). 

1. Técnica de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea.



Política Nacional do Idoso: velhas e novas questões16 | 

Como signatário do Plano de Ação Internacional de Viena sobre o 
Envelhecimento de 1982, o Brasil passou a incorporar, de forma mais assertiva, 
esse tema na sua agenda política. A década de 1980 coincidiu com o período de 
redemocratização do país, o que possibilitou um amplo debate por ocasião do 
processo constituinte, resultando na incorporação do tema no capítulo referente 
às questões sociais do texto constitucional de 1988. Foi nesse contexto, com 
uma forte influência do avanço dos debates internacionais sobre a questão do 
envelhecimento e de pressões da sociedade civil que foi aprovada, em 1994, a PNI, 
(Lei no 8.842/1994) e regulamentada pelo Decreto no 1.948/1996. Em 1994, a 
proporção da população idosa brasileira era de aproximadamente 8%.

A PNI consiste em um conjunto de ações governamentais com o objetivo de 
assegurar os direitos sociais dos idosos, partindo do princípio fundamental de que 
“o idoso é um sujeito de direitos e deve ser atendido de maneira diferenciada em 
cada uma das suas necessidades físicas, sociais, econômicas e políticas” (Camarano 
e Pasinato, 2004, p. 269). Para a coordenação e gestão dessa política foi designada 
a Secretaria de Assistência Social do então Ministério da Previdência e Assistência 
Social (MPAS). 

Sem dúvida, a sua aprovação se constitui em um avanço sócio jurídico de 
grande importância na proteção social para a população idosa, conforme o art. 1o da 
Lei no 8.842/1994, “criando condições para promover sua autonomia, integração e 
participação efetiva na sociedade” (Brasil, 1994). No entanto, passados vinte anos 
de sua aprovação, em 2014, a proporção da população idosa brasileira atingiu a 
marca de 13,7%, reforçando os desafios já levantados. Ou seja, as demandas por 
políticas públicas se intensificaram, o que requer a atualização e a implementação 
total das medidas preconizadas. Pouco se conhece, no entanto, sobre como os 
preceitos estipulados na lei estão sendo efetivados e nem seus entraves e suas lacunas. 
Assume-se que a importância da lei depende não só da sua implementação total 
mas, também, da sua integração entre os vários setores, como saúde, educação, 
mercado de trabalho, habitação etc. A aceleração do processo de envelhecimento 
brasileiro e outras mudanças sociais em curso requerem analisar a efetivação dos 
preceitos legais e também a sua pertinência atual, bem como a necessidade de serem 
consideradas novas questões. Esse é o principal objetivo deste livro. Ressalta-se que 
o objetivo não é acompanhar e avaliar a implementação da lei, pois as informações 
disponíveis não permitem.  

Este capítulo faz uma breve discussão sobre a conjuntura política nacional e 
internacional que legitimou a PNI e apresenta a organização do livro. Está dividido 
em cinco partes, sendo a primeira esta introdução. As segunda e terceira seções 
descrevem a evolução da agenda das políticas públicas na questão do envelhecimento 
populacional nos planos internacional e nacional, no período que antecedeu a 
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PNI. A quarta seção apresenta os princípios da PNI.  Na quinta e última seção é 
apresentada a organização do livro.

2 O ENVELHECIMENTO NA AGENDA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
INTERNACIONAIS2

Esta seção apresenta uma breve discussão sobre a agenda internacional de políticas 
públicas para a população idosa no período anterior à PNI. A Assembleia das 
Nações Unidas sobre o Envelhecimento realizada em Viena em 1982 é considerada 
o marco inicial para o estabelecimento dessa agenda.

A assembleia de Viena foi o primeiro fórum de âmbito mundial 
intergovernamental centrado na questão do envelhecimento populacional e resultou 
na aprovação de um plano global de ação. Foi considerado um grande avanço, pois, 
até então, a questão do envelhecimento não era foco de atenção das assembleias 
gerais nem de nenhuma agência especializada das Nações Unidas. A questão era 
tratada de forma marginal pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) como parte de suas atividades especializadas. 

Os objetivos do plano eram garantir a segurança econômica e social da 
população idosa, bem como identificar as oportunidades para a sua integração 
ao processo de desenvolvimento dos países. Teve como referência a Conferência 
dos Direitos Humanos realizada em Teerã, em 1968. Dado o contexto político 
econômico e social, assumiu-se que, por sua “vulnerabilidade”, a população idosa 
deveria sofrer mais as consequências do colonialismo, neocolonialismo, racismo e 
práticas do apartheid vigentes no momento. Ou seja, a preocupação com a população 
idosa surgiu como resultado de tendências demográficas bem delimitadas e de uma 
situação de conflito. No plano global, vivia-se um momento marcado pelas tensões 
da Guerra Fria e, no regional, predominavam os regimes de exceção.

O Plano Internacional de Ação adotado na primeira assembleia mundial foi 
estruturado em forma de 66 recomendações para os Estados membros referentes 
a sete áreas: saúde e nutrição; proteção ao consumidor idoso; moradia e meio 
ambiente; família; bem-estar social; previdência social; e, por fim, trabalho e 
educação. A maioria dos temas considerados era tratada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em comissões de natureza econômica ou política.3 Não se 
expressava preocupação com as implicações sociais do processo de envelhecimento. 
De fato, os temas sociais e os direitos humanos não ocupavam o mesmo lugar dos 
planos econômicos e políticos dentro das Nações Unidas (Alves, 1995).  

2. Esta seção e a seguinte são bastante baseadas nas seções 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 de Camarano e Pasinato (2004). 
3. As comissões políticas são entendidas no seu sentido estrito, ou seja, dizem respeito apenas às formas de exercício 
do poder estatal.



Política Nacional do Idoso: velhas e novas questões18 | 

Um dos principais resultados do plano de Viena foi colocar na agenda 
internacional as questões relacionadas ao envelhecimento individual e populacional. 
O pano de fundo eram as condições de vida dos idosos dos países desenvolvidos. 
Percebia-se a necessidade da “construção” e do reconhecimento da pessoa idosa 
como um novo ator social, contemplando as suas necessidades e especificidades. 
Parte das recomendações visava promover a independência e fortalecer as condições 
de saúde física, cognitiva, mental e financeira para garantir a autonomia da pessoa 
idosa. Nesse sentido, o documento apresentava também um forte viés de estruturação 
baseado em políticas ligadas ao mundo do trabalho.

A visão do idoso descrita no plano era a de indivíduos independentes 
financeiramente, e, portanto, com poder de compra.  Suas necessidades deveriam 
ser atendidas, pois agregavam valor à economia e permitiam o desenvolvimento 
de um novo nicho de mercado. Outra diretriz apontava para a necessidade da 
conscientização dos países para que eles incorporassem nos seus planos propostas 
de ações que garantissem um envelhecimento saudável. Ou seja, a sociedade 
deveria adotar um conceito positivo e ativo de envelhecimento, orientado ao 
desenvolvimento econômico e social, o que significa uma mudança de visão do 
papel do idoso na sociedade. Percebe-se, no plano, também, uma forte medicalização 
do processo de envelhecimento.  

Embora naquele momento, o foco da atenção tenha sido os países 
desenvolvidos, desde a Assembleia, a agenda política de países em desenvolvimento 
passou a incorporar progressivamente essa questão. Por exemplo, vários governos 
da América Latina modificaram suas constituições em graus diferenciados, criando 
leis que favoreciam a população idosa. São eles: Brasil (1988), Peru (1993), Bolívia 
(1994), Equador (1998) e Venezuela (1999).  

No âmbito das Nações Unidas, a Assembleia Geral de 1991 adotou dezoito 
princípios em favor da população idosa que podem ser agrupados em cinco grandes 
temas: independência, participação, cuidados, autorrealização e dignidade.  A 
promoção da independência requer políticas públicas que garantam a autonomia 
física e financeira, ou seja, acesso aos direitos básicos de todo o ser humano: 
alimentação, habitação, saúde, trabalho e educação, além de previdência. Por 
participação, busca-se a integração dos idosos na sociedade.  Isso requer a criação 
de um ambiente propício para que possam compartilhar suas experiências com 
outras gerações e se socializarem. O tema cuidados refere-se à necessidade de os 
idosos usufruírem de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por 
meio do cuidado familiar ou institucional. Autorrealização significa a possibilidade 
de os indivíduos fazerem uso de oportunidades para o desenvolvimento do seu 
potencial, via acesso a recursos educacionais, culturais, espirituais e recreativos. 
Por último, o quesito dignidade requer que se assegure aos idosos a possibilidade 
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de uma vida digna e segura, livre de toda e qualquer forma de exploração e maus 
tratos (Camarano e Pasinato, 2004).

Em 1992, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Proclamação sobre o 
Envelhecimento, que estabeleceu o ano de 1999 como o Ano Internacional do 
Idoso e definiu os parâmetros para o início da elaboração de um marco conceitual 
sobre a questão do envelhecimento. O slogan do Ano Internacional do Idoso foi a 
promoção de uma sociedade para todas as idades. 

Ao longo da década de 1990, a questão do envelhecimento passou a ser 
considerada, também, em outros fóruns das Nações Unidas, como por exemplo, 
as conferências mundiais sobre população, aspectos sociais, gênero, meio ambiente 
etc. Gradualmente, a visão de idosos como um grupo populacional vulnerável e 
dependente foi sendo substituída pela de um segmento populacional ativo e atuante 
que deve ser incorporado na busca do bem-estar de toda a sociedade. Foi também 
nessa década que a questão do envelhecimento entrou de forma mais expressiva 
na agenda dos países em desenvolvimento. Ressalta-se que, devido à queda mais 
acentuada da fecundidade, o processo de envelhecimento nesses países estava 
ocorrendo mais rapidamente do que o vivenciado nos países mais desenvolvidos.

3 A AGENDA DAS POLÍTICAS BRASILEIRAS PRÉ-PNI

A incorporação da questão do envelhecimento nas políticas públicas brasileiras, seja 
por entidades públicas, seja por iniciativa da sociedade civil, não é nova. Na verdade, 
a proteção social para a população idosa brasileira teve sua origem no período 
imperial, com os montepios civis e militares e outras sociedades beneficentes. Em 
1888 foi regulamentado o direito à aposentadoria dos empregados dos Correios.4 
As primeiras políticas previdenciárias de iniciativa estatal para trabalhadores do 
setor privado surgiram no início do século XX, com as leis de criação do seguro 
de acidentes do trabalho em 1919 e a primeira caixa de aposentadorias e pensões 
em 1923 (Lei Eloy Chaves).5 Estas políticas, no entanto, cobriam apenas alguns 
pequenos grupos populacionais e se limitavam à cobertura de uma renda quando 
da perda da capacidade laborativa.

A ampliação da incorporação do envelhecimento populacional na agenda das 
políticas públicas brasileiras ocorreu nos anos 1960. Foi resultado de influências 
e pressões da sociedade civil, de associações científicas, de grupos políticos etc. 
Assim, destacam-se duas iniciativas que tiveram impacto no desenvolvimento 
das políticas brasileiras para a população idosa. A primeira delas foi a criação da 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) em 1961. Um dos seus 

4. Decreto no 9.912- A, de 26 de março de 1888.
5. Ver Pasinato (2001) e Oliveira, Beltrão e Médici (1993).
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objetivos era “estimular iniciativas e obras sociais de amparo à velhice e cooperar 
com outras organizações interessadas em atividades educacionais, assistenciais e de 
pesquisas relacionadas com a Geriatria e Gerontologia”.6 A segunda teve início em 
1963, por iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc), dada a sua preocupação 
com o desamparo e a solidão entre os idosos. Consistiu de um trabalho com um 
pequeno grupo de comerciários na cidade de São Paulo. A ação do Sesc revolucionou 
o trabalho de assistência social ao idoso, sendo decisiva na deflagração de uma 
política dirigida a este segmento.7 

A primeira iniciativa do governo federal na prestação de assistência ao idoso 
ocorreu em 19748 e consistiu em ações preventivas realizadas em centros sociais do 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e da sociedade civil, bem como 
de internação custodial dos aposentados e pensionistas do INPS a partir de 60 
anos (Portaria no 82, de 4 de julho de 1974). Em 9 de novembro de 1979, esta 
portaria foi revogada pela de no 25, quando, então, os idosos não previdenciários 
passaram também a contar com a assistência social. A portaria visava propiciar a 
integração social do idoso, “sobretudo no que se refere à melhoria das condições de 
vida, ao fortalecimento dos laços familiares e à formação de uma atitude positiva à 
velhice” (Portaria 25/1979 apud Haddad, 2003, p. 112). Coube à Legião Brasileira 
de Assistência (LBA) a função de “desenvolver uma ação integrada entre os órgãos 
do poder público, nos seus diversos níveis e nos de atuação privada, a fim de evitar 
ações dispersas e esforços isolados” (Portaria 25/1979 apud Haddad, 2003, p. 112).   

Outra iniciativa em prol dos idosos carentes durante os anos 1970 foi a criação 
de dois tipos de benefícios não contributivos: as aposentadorias para os trabalhadores 
rurais e a Renda Mensal Vitalícia (RMV) para os necessitados urbanos e rurais e 
para os portadores de deficiência. Seus valores foram definidos em 50% do salário 
mínimo à exceção da aposentadoria por invalidez do trabalhador rural, cujo valor 
equivalia a 75% do salário mínimo. 

Em 1976, o MPAS editou um documento, baseado nas conclusões de três 
seminários regionais9 e um nacional, contendo algumas diretrizes para uma política 
social para a população idosa. Os seminários tiveram como objetivo identificar as 
condições de vida do idoso brasileiro e o apoio assistencial existente para atender 
suas necessidades. As principais propostas foram: 

• implantação de um sistema de mobilização comunitária, visando, entre 
outros objetivos, a manutenção do idoso na família;

6. Disponível em: <http ://www.sbgg.org.br>. 
7. Sobre o assunto, ver o capítulo 1 deste livro.
8. Com a publicação da Portaria do MPAS no 82, de 4 de julho de 1974.
9. Os seminários foram realizados em São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza.
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• revisão de critérios para a concessão de subvenções a entidades que 
abrigam idosos;

• criação de serviços médicos especializados para o idoso, incluindo 
atendimento domiciliar;

• revisão do sistema previdenciário e preparação para a aposentadoria;

• formação de recursos humanos para o atendimento de idosos; e

• coleta e produção de informações e análises sobre a situação do idoso 
pelo Serviço de Processamento de Dados da Previdência e Assistência 
Social (Dataprev), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), entre outras (Brasil, 2002).

O que se quer chamar atenção é para o fato de que, até então, as políticas 
do governo federal para a população idosa brasileira consistiam no provimento de 
renda e serviços médicos especializados, predominando a visão de vulnerabilidade 
e dependência deste segmento da população. Quanto à questão do cuidado com 
o idoso frágil, os esforços eram no sentido de que esse fosse cuidado pela família. 
Mudanças paulatinas na visão do idoso como um indivíduo frágil ocorreram ao 
longo dos anos 1980, por influência do debate internacional.

Dado que foi signatário do Plano Internacional de Ação para o Envelhecimento 
de 1982, o Brasil passou a incorporar, de forma mais assertiva, este tema na sua 
agenda política. O momento coincidiu com o período de redemocratização do 
país, o que possibilitou um amplo debate por ocasião do processo constituinte, 
resultando na incorporação do tema no capítulo referente às questões sociais do 
texto constitucional de 1988.10

Algumas manifestações da sociedade civil evidenciam a organização da 
sociedade brasileira para se estabelecer como um ator social de expressão das 
reivindicações da população idosa. A saber, da criação da:

• Associação Cearense Pró-idosos (Acepi), em 1977, a primeira organização 
social com objetivo de reivindicar os direitos dos idosos, estabelecer 
trabalhos conjuntos com o governo federal e organizar entidades de 
atenção a eles;

• Confederação Brasileira de Brasileiros e Aposentados (Cobap), em 1984. 
Não foi um movimento novo; teve origem na década de 1960, a partir da 
criação da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Ganhou grande 
visibilidade durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, 

10. De acordo com Uriona e Hakkert (2002 apud Camarano e Pasinato, 2004), a alusão direta a ações voltadas à proteção 
social da população idosa nos textos constitucionais pode ser interpretada como um indicador de reconhecimento da 
importância da questão pela sociedade. 
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em 1987/1988, quando, além de fazer reivindicações por melhoria 
dos benefícios, encaminhando propostas que questionavam o modelo 
econômico, foi portadora de elementos que despertaram nos aposentados 
e pensionistas a consciência dos seus direitos e o espírito de cidadania 
(Haddad, 2003); e

• Associação Nacional de Gerontologia, (ANG), em 1985, órgão 
técnico científico de âmbito nacional, voltado para a investigação e 
prática científica em ações de atenção ao idoso. 

Em 1987, foi instituído o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 
(Suds). Em 1991, iniciaram-se os esforços para efetivar o Sistema Único de 
Saúde (SUS), que foi respaldado pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988), 
baseado no princípio de que a saúde é um direito do cidadão e dever do Estado 
(Haddad, 2003).

O grande avanço em políticas de proteção social aos idosos brasileiros ocorreu 
com a CF/1988, que levou em consideração algumas orientações da Assembleia 
de Viena. Foi introduzido o conceito de seguridade social, fazendo com que a rede 
de proteção social deixasse de estar vinculada apenas ao contexto estritamente 
social-trabalhista e assistencialista e passasse a adquirir uma conotação de direito 
de cidadania. O resultado foi que o Brasil passou a ser um dos pioneiros na 
América Latina na implementação de uma política de garantia de renda para a 
população trabalhadora.11 Acesso à saúde e educação também foram garantidos para 
toda a população pela CF/1988, bem como a assistência social para a população 
necessitada.12 O ensino fundamental passou a ser obrigatório e gratuito, tendo 
sido assegurada, inclusive, a sua oferta para todos os que não tiverem acesso a ele 
na idade própria.

A CF/1988 foi a primeira constituição brasileira a contar com um capítulo – 
Da Ordem Social: Título VIII. Este capítulo trata das questões da família, da 
criança, do adolescente e do idoso. O art. 230, por exemplo, ressalta que deve ser 
responsabilidade da família, da sociedade e do Estado o apoio aos idosos, de modo 
que seja assegurada a eles a participação na comunidade, a defesa da dignidade e do 
bem-estar e garantido o direito à vida. Em seu primeiro inciso, o artigo estabelece 
que os programas de cuidados dos idosos serão executados preferencialmente em 
seus lares. O segundo inciso amplia para todo o território nacional uma iniciativa 
que já vinha sendo observada em alguns municípios desde o início da década de 

11. O capítulo 10 deste livro apresenta uma análise sobre a Previdência Social no Brasil.
12. No título VIII, Da Ordem Social, os arts. 196 e 203 do capítulo II, Da Seguridade Social, e o art. 208 do capítulo III, 
Da Educação, da Cultura e do Desporto, apresentam as deliberações. 
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1980: a gratuidade dos transportes coletivos urbanos para as pessoas com 65 anos 
ou mais.13 

Outro avanço da CF/1988, no art. 7o do capítulo dos Direitos Sociais, diz 
respeito à proibição de diferenças de salário, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. No entanto, a aposentadoria 
compulsória continua presente nos regimes de previdência tanto dos servidores 
públicos quanto dos privados, caracterizando uma discriminação em relação à 
população com idade mais avançada.

Diversos dispositivos constitucionais referentes às políticas setoriais de 
proteção aos idosos foram regulamentados ao longo da década de 1990. Em 1991, 
foram aprovados os Planos de Custeio e de Benefícios da Previdência Social.14 
O grande avanço na legislação previdenciária diz respeito à irredutibilidade do 
valor do benefício e o estabelecimento de um piso para os benefícios da seguridade 
social, igual a um salário mínimo. Em 1993, foram regulamentados os princípios 
constitucionais referentes à assistência social, com a aprovação da Lei Orgânica 
da Assistência Social (Loas).15 Esta lei estabeleceu programas e projetos de atenção 
ao idoso, em corresponsabilidade nas três esferas de governo, e regulamentou a 
concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) às pessoas com idade igual 
ou superior a 70 anos pertencentes a famílias com renda mensal per capita inferior 
a um quarto do salário mínimo.

4 A PNI

Dando prosseguimento às diretrizes lançadas pela CF/1988 e fortemente influenciadas 
pelo avanço dos debates internacionais sobre a questão do envelhecimento, a PNI 
(Lei no 8.842) foi aprovada em 1994 e regulamentada pelo Decreto no 1.948 
(3/7/1996), que é objeto de análise neste livro. Esta é regida pelos seguintes 
princípios, citados no seu art. 3o:

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 o 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; 

13. Desde 1983, os municípios de São Paulo (Lei no 9651/1983) e Aracaju (Decreto no 59/1983) já contavam com a 
gratuidade nos ônibus para as pessoas com 65 anos ou mais.
14. Por ocasião da aprovação dessa legislação foram feitos vários questionamentos sobre a sua viabilidade financeira 
e atuarial. Ver Oliveira, Beltrão e Guerra (1997 apud Camarano e Pasinato, 2004).
15. Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
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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).

Como mencionado, a CF/1988 resolveu de alguma forma a questão de 
garantia de uma renda mínima para a população que perde a capacidade laborativa, 
inclusive pela idade avançada. Os benefícios da seguridade social passaram a ser 
responsáveis pela maior parcela da renda dos idosos. Coube então à PNI estabelecer 
a adequação e ampliação de serviços para um grupo populacional com características 
específicas, bem como fomentar a expansão e a capacitação de recursos humanos 
para lidar com ele, além de outras medidas tais como prevenção de violência etc.

A referida lei prevê a implementação da PNI por intermédio de ações 
governamentais nas áreas de promoção e assistência social, saúde, educação, 
trabalho e previdência. Define ações e estratégias para cada órgão setorial, negocia 
recursos financeiros entre as três esferas de governo, além de acompanhar, controlar 
e avaliar essas ações. Em janeiro de 1997, um plano de ação governamental para 
a integração da PNI foi elaborado e determinou a articulação e a integração de 
setores ministeriais para viabilizar a sua efetivação (Brasil, 1997).

A gestão da PNI foi originalmente vinculada ao órgão ministerial responsável 
pela assistência e promoção social. Em 2009, a sua coordenação foi transferida 
para a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da República, atual 
Ministério da Justiça e Cidadania. A transferência se deu por meio do Decreto 
no 6.800/2009, cuja força é inferior à da lei que criou a PNI. Em outras palavras, 
esta transferência não ocorreu de direito. Na maioria dos municípios brasileiros, 
contudo, a gestão da política continua vinculada às secretarias de assistência social, 
que têm como recorte a vulnerabilidade social, não contemplando as demais 
necessidades da população alvo.

5 ORGANIZAÇÃO DO LIVRO 

O livro está constituído por 23 capítulos além desta introdução e das considerações 
finais, escritos por 32 autores. Estão organizados em quatro partes: histórico da 
PNI, implementação, novas questões e perspectivas. Buscou-se ordenar os capítulos 
da segunda parte conforme a apresentação das políticas setoriais na PNI.

A primeira parte, que trata do histórico da lei, é composta por dois capítulos. 
O primeiro, de autoria de Jussara Rauth e Ligia Py, discute as articulações de 
movimentos sociais e científicos e o papel das lideranças políticas envolvidas no 
processo de constituição da PNI. As autoras chamam a atenção para a consciência, 
na época dos mentores intelectuais da PNI, por elas denominados de pioneiros, no 
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tocante às consequências do envelhecimento populacional e a sua certeza quanto 
à necessidade de um amparo legal para fundamentar ações que respondessem às 
demandas trazidas pelo novo cenário demográfico brasileiro. 

O processo se iniciou a partir de um movimento nacional que resultou na 
realização de três seminários regionais e um nacional, os quais se apropriaram das 
produções e realizações públicas e privadas sobre o envelhecimento populacional 
brasileiro existentes no país. O seminário nacional deu origem ao documento 
Recomendações de Políticas para a Terceira Idade nos Anos 90, entregue em 
maio de 1990 a então ministra da Ação Social.  Por determinação do presidente 
da República no momento, foi constituído um grupo de trabalho integrado por 
representantes governamentais e não governamentais, que, após a apreciação do 
documento, elaborou o Plano Preliminar para a Política Nacional do Idoso.

O passo seguinte foi a constituição de um grupo de trabalho pela Secretaria 
Nacional de Promoção Social, coordenado por Nara Costa Rodrigues, então 
presidente do Conselho Estadual do Idoso do Rio Grande do Sul e delegada 
estadual da ANG. Este grupo elaborou a minuta do projeto de lei que instituiu 
a Política Social do Idoso, a qual foi composta por 27 artigos, sendo que os de 
número 17 a 26 dispunham sobre o Conselho Nacional do Idoso, sua composição, 
mandato, vinculação, presidência, integrantes públicos e privados etc., que foram 
suprimidos da versão final.

O segundo capítulo desta parte, de autoria de Ana Amélia Camarano, Solange 
Kanso e Daniele Fernandes, tem por objetivo comparar as condições de vida da 
população idosa brasileira antes e depois da PNI, buscando identificar os avanços 
ocorridos. Embora a PNI mencione a necessidade da “implementação de sistema de 
informações que permita a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos planos, 
programas e projetos em cada nível de governo” (Brasil, 1994), pouco se avançou 
nessa área. Pode-se citar como exemplo a dificuldade de encontrar informações 
sobre violência contra idosos mesmo após a promulgação do Estatuto do Idoso.

O capítulo considerou a evolução demográfica; as condições de vida da 
população idosa no que diz respeito à constituição dos arranjos familiares; as 
condições de saúde, medidas por mortalidade e morbidade; violência e maus 
tratos; escolaridade; participação no mercado de trabalho; rendimentos e condições 
habitacionais. Além disso, o capítulo discute algumas perspectivas para o crescimento 
da população idosa, apontando para um crescimento mais acentuado da população 
muito idosa (80 anos ou mais), a mais exposta às fragilidades típicas da idade, ou 
seja, mais demandante de cuidados. O capítulo também mostrou que a família já 
apresenta sinais de redução da sua capacidade de cuidar. Embora a PNI atribua aos 
órgãos e às entidades públicas nas áreas de promoção e assistência social “estimular 
a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros 
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de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de 
trabalho, atendimentos domiciliares e outros” (Brasil, 1994), poucos foram os 
avanços obtidos nessa área.

A segunda parte trata do processo de implementação da PNI por meio das 
ações setoriais. Chama-se a atenção para o fato de que a grande maioria das ações 
setoriais é derivada de outras políticas e legislações voltadas para a população como 
um todo, que estão sendo desenvolvidas por vários ministérios. 

Inicia-se, no capítulo 3, com uma análise da assistência social, pilar 
importante da seguridade social. A CF/1988 definiu a assistência social como 
uma proteção social devida pelo Estado a quem dela precisar, independentemente 
da idade. O capítulo tem a autoria de Marília Anselmo Viana da Silva Berzins, 
Karla Cristina Giacomin e Ana Amélia Camarano. Segundo as autoras, o texto 
referente à assistência social na PNI é generalista e, embora proponha diversas 
modalidades de atendimento e de formação gerontológica, não define prioridades 
a serem implantadas. 

Como acontecido com a grande maioria das ações dos ministérios setoriais, 
as referentes à assistência social, também, derivam de outras políticas e legislações 
dirigidas para a população total. A Loas de 1993, anterior a PNI, por exemplo, 
regulamentou a transferência de renda garantida pela CF/1988. Transformou a 
RMV em um benefício condicionado às necessidades econômicas, não contributivo 
e de caráter temporário, com piso de um salário mínimo para pessoas idosas ou com 
deficiência, incapazes para o trabalho cuja renda familiar per capita seja inferior a 
um quarto do salário mínimo. Este benefício, o BPC, é financiado com recursos 
da seguridade social alocados no Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 
O capítulo mostra a importância desse benefício para a redução da vulnerabilidade 
de um segmento da população brasileira.

No tocante a oferta de serviços, foi visto que a política de assistência para 
a população idosa no território nacional está pautada, principalmente, pela 
implantação de grupos de convivência, o que não atende completamente à demanda 
desse segmento da população. Outro serviço proposto é o Serviço de Acolhimento 
Institucional, que se refere às instituições de longa permanência para idosos (Ilpi), 
previsto para idosos que não dispõem de condições de permanecer com a família, 
que vivenciam situações de violência e negligência, em situação de rua e/ou de 
abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Esta modalidade de 
serviço, porém, não foi contemplada como prioridade no Pacto de Aprimoramento 
da Gestão no período de 2014 a 2017.16 Além disto, outros serviços estabelecidos 

16. Uma análise das Ilpis brasileiras é feita no capítulo 20.
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na PNI a cargo da assistência social, como centros-dia, casas-lar, repúblicas entre 
outros, ainda são muito incipientes.

A segunda política setorial contemplada foi a de saúde, no capítulo 4, de 
autoria de Karla Cristina Giacomin e Iadya Gama Maio. Para as autoras, a CF/1988, 
a PNI e o Estatuto do Idoso de 2003 reiteram o dever do Estado em assegurar a 
saúde em uma perspectiva de universalidade, integralidade e equidade. Salientam 
que os avanços obtidos nessa área refletem mais a implementação do SUS do que 
propriamente a influência e/ou a incorporação da PNI nessa temática. As autoras 
destacam ainda o esforço da área técnica da Saúde do Idoso do Ministério da Saúde, 
em todas as gestões que se seguiram à PNI, na busca de assegurar a inclusão da 
temática da saúde da pessoa idosa nos variados fóruns da instituição. 

A PNI estabelece como competências do poder público:

• garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento 
do SUS; 

• prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde da pessoa idosa, mediante 
programas e medidas profiláticas; 

• adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e 
similares, com fiscalização pelos gestores do SUS; 

• elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares; 

• desenvolver formas de cooperação entre as secretarias de saúde dos estados, 
do Distrito Federal (DF) e dos municípios e entre os centros de referência 
em geriatria e gerontologia para treinamento de equipes interprofissionais; 

• incluir a geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos 
públicos federais, estaduais, municipais e do DF; 

• realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas 
doenças do idoso, com vistas à prevenção, tratamento e reabilitação; e

• criar serviços alternativos de saúde para o idoso.

Os recursos financeiros são oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e 
repassados por meio de convênios. Visam prestar apoio institucional a projetos de 
capacitação de profissionais de saúde, desenvolvimento de pesquisa, produção de 
conhecimento, realização de congresso e eventos técnicos.

O ano de publicação da PNI (1994) coincidiu com a implantação do Programa 
de Saúde da Família (PSF) como modelo assistencial de atenção à saúde de toda 
a população brasileira. A progressiva implantação do PSF e sua transformação em 
Estratégia da Saúde da Família levaram a Política Nacional de Saúde do Idoso 
(PNSI) a se adequar à mudança do modelo assistencial na atenção primária à pessoa 
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idosa. A PNSI foi revogada em 2006, e uma nova política foi publicada – a Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), que consiste em dois grandes eixos 
complementares e não excludentes: o enfrentamento das fragilidades do SUS, das 
famílias e dos idosos; e a promoção do envelhecimento ativo, conforme proposto 
pela OMS em 2002. Também, coloca a necessidade de efetivação de políticas de 
cuidado para a população idosa frágil, o que requer apoio às famílias com idosos 
e capacitação para os profissionais. 

O Plano Nacional de Saúde 2012-2015 estabeleceu como uma de suas 
diretrizes a garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores 
de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das 
ações de promoção e prevenção da saúde da pessoa idosa, de modo a ampliar o seu 
grau de autonomia e independência para o autocuidado, envolvendo familiares e 
comunidade. É coerente com o que está proposto na PNI, mas o financiamento 
não foi garantido pelo Plano Plurianual 2012-2015. Segundo as autoras, no 
documento orçamentário, a Saúde do Idoso raramente foi contemplada. Assim, 
a (não) efetivação da PNI na Saúde reflete questões de ordem estrutural ou de 
escolha política de prioridades no sistema geral de saúde pública. 

A implementação de educação foi abordada em três capítulos, considerando 
a educação formal, a não formal (universidade para a terceira idade) e as trocas 
intergeracionais (idoso como mestre e aluno). Parte-se do princípio de que é 
sempre tempo de aprender. O direito à educação está contemplado no item III, 
art. 10 do capítulo IV.  Sinteticamente a Lei trata de: i) adequação de conteúdo e 
método no ensino ao idoso; ii) inserção de informações sobre o envelhecimento 
na escolarização formal dos jovens; iii) inclusão da gerontologia nos cursos 
universitários; iv) efetivação de programas, principalmente na mídia, que informem 
a população sobre a questão da velhice; e v) ações que incrementem o ensino à 
distância para os idosos.

O capítulo 5, de autoria de Meire Cachioni e Mônica de Ávila Todaro, analisa 
as ações da PNI direcionadas à educação formal. As autoras iniciam afirmando que a 
implementação das recomendações da PNI nos últimos vinte anos foi extremamente 
tímida. São apresentadas e discutidas três ações relacionadas à educação formal. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade de ensino no âmbito da 
educação formal voltada às pessoas analfabetas ou com pouca escolarização não 
pode ser considerada como um programa educacional destinado exclusivamente à 
população idosa. Nas diretrizes curriculares nacionais para a EJA, o idoso é citado 
como um possível aluno integrante dessa modalidade. Apesar dessa menção, 
as autoras acreditam que as necessidades educacionais da pessoa idosa não são 
contempladas. Apontam que é necessário aumentar os debates nas academias, 
principalmente nos cursos de licenciatura, para estimular uma mobilização da 
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sociedade civil em torno de questões relativas à EJA e aos idosos, nos aspectos de 
formação inicial e continuada, além de estudos na área da gerontologia. Em 2012, 
havia mais de 10 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais de idade que não 
sabiam ler ou escrever.

A inclusão de gerontologia como disciplina curricular nos cursos superiores 
passou a figurar no cenário escolar em 2008, no estado de São Paulo, a partir do 
Parecer 298/2008 da Câmara da Educação Básica (CEB). Esta propõe a inclusão 
de conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização 
do idoso nos currículos das instituições escolares de todos os níveis de ensino 
do sistema estadual, tanto da rede pública quanto privada. Não se observou até 
o momento, no entanto, a sua inserção efetiva nessa rede de ensino. Tampouco 
foram localizados documentos que apontem determinações iguais ou semelhantes 
à mencionada em outros estados.

Os espaços de educação não formal que oferecem atividades destinadas às 
pessoas idosas são as Universidades Abertas à Terceira Idade (Unatis). Alguns 
programas, principalmente das instituições de ensino superior privadas, atendem 
pessoas a partir dos 50 anos de idade. Essa questão, além de abordada no capítulo 5, 
foi detalhada por Marcella Guimarães Assis, Rosângela Corrêa Dias e Ruth Myssior 
Necha no capítulo 6. 

O objetivo principal das Unatis não é certificar ou profissionalizar os 
alunos idosos, mas abrir o mundo do conhecimento e da possibilidade de se 
aprender ao longo de toda a vida.  O ambiente universitário, multidisciplinar 
e intergeracional, propicia aos mais velhos o acesso a novos saberes, troca de 
experiências e sociabilidade. A sua origem vem da década de 1960, quando foram 
criadas na França, as universidades de tempo livre. Visavam preencher o tempo de 
um segmento populacional cada vez mais longevo, com atividades ocupacionais 
e lúdicas. 

No Brasil, no final dos anos 1970, baseado nessa experiência, o Sesc São Paulo 
implementou as escolas abertas da terceira idade, que consistiam em um conjunto 
de cursos destinados à reflexão sobre temas da atualidade e questões referentes ao 
envelhecimento. No início dos anos 1980, várias universidades brasileiras, públicas 
e privadas, criaram as faculdades e universidades abertas à terceira idade.

Não se conhece o número exato de Unatis no Brasil; acredita-se que existam 
mais de duzentas Instituições de Ensino Superior (IES) desenvolvendo programas de 
universidades para terceira idade. Estes programas possuem denominações diversas 
e seguem, também, modelos pedagógicos diversos. O que têm em comum é a busca 
pela promoção e pelo resgate da cidadania e da autoestima. Apesar da proliferação 
de Unatis pelo território brasileiro, tanto em universidades públicas quanto privadas, 
o acesso das pessoas idosas a este serviço tem ocorrido diferenciadamente entre 
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as regiões brasileiras e os grupos sociais. As autoras sugerem a ampliação desse 
equipamento social de forma mais homogênea pelo território nacional. Para tanto, 
acreditam ser importante a realização de um mapeamento oficial, à semelhança do 
Censo da Educação, que revele o real dimensionamento das Unatis no país, bem 
como o perfil de idosos que as frequentam e dos docentes envolvidos, número de 
vagas ofertadas, carga horária e resultados atingidos. 

O capítulo 7, de autoria de José Carlos Ferrigno, reflete sobre os processos 
educativos presentes na relação intergeracional no contexto da sociedade brasileira. 
Esta reflexão parte da posição da PNI a este respeito bem como da discussão 
sobre o que efetivamente tem sido implantado e os aspectos que ainda não 
foram concretizados. O autor destaca que o tema da intergeracionalidade está 
implicitamente contemplado já no capítulo I da PNI, ao defender o direito do 
idoso à integração na sociedade, que é composta por todas as gerações. Na seção II, 
Das Diretrizes, a PNI estabelece que: “constituem diretrizes da Política Nacional do 
Idoso a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio 
do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações”. No capítulo IV, que 
trata das ações governamentais, o item VII afirma que é competência do governo 
a iniciativa para “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” (Brasil, 1994). 

A preocupação com programas intergeracionais tem se multiplicado em vários 
países do mundo a partir da década de 1990, em resposta ao distanciamento das 
gerações. Os Estados Unidos foram pioneiros nessa área, tendo iniciado as suas 
ações nos anos 1970. Deram ênfase ao trabalho voluntário em “via de mão dupla”: 
jovens ajudando ou educando idosos e vice-versa, com o espírito de “quem pode 
ajuda quem precisa”. No Brasil, ações intergeracionais têm surgido timidamente em 
programas culturais e de lazer, em prefeituras e entidades como o Sesc, entre outras. 

 A questão do trabalho foi abordada na segunda parte do livro em dois 
capítulos. O capítulo 8, de autoria de Maria Aparecida Gugel, trata do direito ao 
trabalho, da preparação e da conquista da aposentadoria. A CF/1988 proíbe qualquer 
discriminação no tocante a salários, exercício de funções e critérios de admissão 
do trabalhador por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A aposentadoria 
compulsória, no entanto, continua em vigor para os funcionários públicos.

A PNI e o Estatuto vedam a discriminação da pessoa idosa na admissão de 
qualquer trabalho ou emprego, bem como a fixação de limite máximo de idade. 
À exceção da proibição da discriminação de idade em concurso público, não se 
conhece mecanismos que possam garantir a não discriminação. Segundo a autora, os 
três elementos que compõem o quadro de proibição da discriminação no trabalho 
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(diferenças de salário, de exercício de funções e critérios de admissão) são práticas 
bastante comuns quando se trata da pessoa idosa.

O capítulo 9, de autoria de Jorge Felix, trata da participação do idoso no 
mercado de trabalho. O capítulo se inicia com a afirmação de que o nível de 
participação do idoso brasileiro no mercado de trabalho entre 1992 e 2012 é 
considerado alto, principalmente se comparado a outros países. Observou, no 
entanto, uma redução de 12% nessa participação no período considerado, o que 
sugere pouca efetividade da PNI quanto ao desafio de inclusão do trabalhador 
maduro no mercado de trabalho.

A importância dessa inclusão cresceu a partir os anos 1990, quando o Estado 
brasileiro passou a direcionar a legislação previdenciária para estimular o adiamento 
da idade à aposentadoria. A questão é que em nenhum momento o debate legislativo 
levou em conta a possibilidade de empregabilidade do trabalhador com idade 
superior a 50 anos. Assumiu que o crescimento econômico, por si só, ofereceria 
empregabilidade e que a elegibilidade para a aposentadoria do idoso do futuro estaria 
garantida.  Também não se conhecem inciativas do setor público que envolvam 
empresas, tanto públicas quanto privadas, com medidas de incentivo à manutenção 
do emprego dos mais velhos, requalificação ou programas de preparação para o 
adiamento da aposentadoria. 

Acredita-se que, ao se estipular ou propor uma idade mínima à aposentadoria, 
deva-se considerar essa possibilidade de empregabilidade. Os trabalhadores mais 
velhos enfrentam vários preconceitos por parte do empregador pela sua menor 
produtividade, maior taxa de absenteísmo devido à morbidade, dificuldades em 
acompanhar as mudanças tecnológicas, maiores salários, entre outras. Isso requer 
políticas públicas voltadas para o reconhecimento da capacidade produtiva dos 
trabalhadores idosos, o que significa ações conjuntas em educação, trabalho, 
previdência social, saúde e mobilidade urbana, bem como no papel das empresas. O 
autor ressalta que, embora a PNI tenha tramitado no Congresso Nacional até pouco 
tempo antes de os parlamentares iniciarem a discussão da reforma da Previdência 
em 1995, as duas leis foram votadas sem que houvesse qualquer diálogo entre elas 
e nem com a legislação trabalhista. 

A normatização da Previdência Social na PNI foi analisada por Ana Amélia 
Camarano e Daniele Fernandes no capítulo 10. Embora seja uma política ligada 
ao mercado de trabalho, a política de previdência se constitui na principal fonte 
de renda para a população idosa. Em 2014, foi responsável por 55,5% da renda 
dos homens e 79,9% da renda das mulheres brasileiras. A sua legislação está 
estabelecida na CF/1988, já tendo recebido quatro emendas desde então, além 
de complementação por três leis recentes. Coube à PNI estipular a priorização do 
atendimento do idoso nos requerimentos dos benefícios previdenciários e propor a 
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criação e estímulos à manutenção de programas de preparação para aposentadoria 
nos setores público e privado com antecedência mínima de dois anos ao afastamento. 
No capítulo 9, no entanto, Jorge Felix conclui afirmando a inexistência de uma 
ação efetiva e sistemática de Estado para promover programas de planejamento 
da aposentadoria, seja no âmbito público ou privado.  

Outro tema incorporado pela PNI e analisado neste livro é o da habitação 
e urbanismo, por Silvia Costa, Louise Plouffe, Ina Voelcker e Alexandre Kalache, 
no capítulo 11. A importância do tema se dá, principalmente, pelo fato da PNI 
responsabilizar as famílias no atendimento ao idoso “em detrimento do atendimento 
asilar”, o que implica em alguma forma de corresidência. A habitação da pessoa 
idosa brasileira aparece na lei relacionada aos aspectos do convívio, da integração 
com outras gerações, do atendimento pela própria família, da permanência na 
comunidade, mais amplo do que as condições físicas de moradia. 

Nos dispositivos da lei, mencionam-se o fornecimento de habitação adequada 
para os idosos, adaptação de habitações já existentes, construção de novas moradias 
que previnam a perda de capacidade funcional e redução de barreiras arquitetônicas. 
Ficou estabelecido também que os serviços públicos e privados devem priorizar 
a pessoa idosa desabrigada e sem família. O decreto de regulamentação da PNI 
atribuiu competências dessas ações ao Ministério do Planejamento e Orçamento, 
Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Desporto, Ministério do Trabalho 
e Ministério da Cultura e à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência 
da República (Sedh/PR) e ao Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS), 
distribuindo entre alguns deles a responsabilidade por ações do âmbito da habitação. 
Em 2003, foi criado o Ministério das Cidades, com o intuito de unificar os setores 
de habitação, saneamento, transporte e trânsito.  

Quanto às ações governamentais, a PNI identifica diferentes formas de 
habitação como alternativas no atendimento ao idoso. Isso abrange desde a 
destinação de unidades ao idoso, em regime de comodato, na modalidade de 
casas-lares, até a melhoria das condições de moradia, o acesso à habitação popular 
e a redução de barreiras arquitetônicas. 

Entre as realizações, os autores citam uma iniciativa datada de 1999, o projeto 
Casa Segura, criado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Este 
projeto, que fez parte do Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso, utilizava 
medidas simples e de baixo custo para aprimorar o ambiente onde o idoso vive. 
Em 2010, apenas 13% dos municípios brasileiros tinham casas-lares para idosos, 
sendo que apenas 40% destas eram públicas. 

A PNI também estimulou a elaboração de um modelo para conjuntos 
habitacionais exclusivos para idosos. Alguns estados lançaram iniciativas concebidas 
como espaços sem barreiras, dotados de serviços no local e de áreas de socialização 



Introdução  | 33

de moradores. Nessa linha de observância da PNI, diversos programas habitacionais 
reservaram percentuais de unidades para pessoas idosas com preços ajustados à 
sua realidade e previsão de acessibilidade física. Essas iniciativas, entretanto, são 
limitadas, considerando-se o crescimento da população idosa, inclusive a população 
de baixa renda, alvo desse tipo de iniciativa. Os autores apontam que uma das 
fragilidades da legislação é não definir o que é habitação adequada e não fixar fontes 
de recursos para a implementação das ações.

 Com relação à qualidade do transporte público para pessoas com dificuldades 
de locomoção, são poucas as iniciativas. Uma delas é da prefeitura de Curitiba, onde 
aproximadamente 100% da frota de transporte coletivo é completamente acessível. 
Além disso, para garantir mais segurança para o pedestre idoso, a Secretaria de 
Trânsito fixou aparelhos nos postes localizados em cruzamentos, para que idosos 
e deficientes usem o cartão magnético do transporte público e, assim, aumentem 
o tempo de travessia. 

O capítulo 12, de autoria de Adriana Alcântara, trata do envelhecimento no 
contexto rural e do sentido da velhice rural nordestina. A PNI, no inciso V do art. 3o, 
menciona que “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). 
Em 2010, 15,7% da população idosa encontrava-se no meio rural. Enquanto as 
mulheres predominavam entre os idosos no meio urbano, o inverso acontecia 
no meio rural. A escolaridade desses idosos era bastante baixa, especialmente no 
Nordeste, onde se encontra a grande maioria da população rural. As diferenças 
entre as proporções de idosos com baixa escolaridade no Nordeste urbano e rural 
são bastante expressivas, 40,6% e 70,0%, respectivamente.

Para a autora, no contexto do interior nordestino, ser velho é não ter capacidade 
de trabalhar na agricultura, o que não necessariamente coincide com a definição 
cronológica estabelecida na PNI.  Ela cita o exemplo de um senhor de 82 anos que 
mata boi sozinho e de senhoras participantes do processo completo da farinhada, 
da colheita da mandioca à peneira. O trabalho tem um significado maior que 
o econômico.  Mesmo aposentados, os indivíduos mantêm a rotina de acordar 
cedo e caminhar para o roçado. A autora conclui afirmando que a PNI ainda não 
se efetivou no espaço rural. Ou seja, a restrição de políticas públicas, expressa na 
pobreza material, educacional e no trabalho precário, é uma marca do meio rural, 
especialmente na região Nordeste.

Outro tema contemplado na PNI são as condições de acesso à cultura e ao 
lazer, que foram analisadas no capítulo 13 por José Carlos Ferrigno, destacando 
as ofertas institucionais e a qualidade dos serviços disponibilizados aos idosos no 
Brasil. O autor avalia ainda a possibilidade de o idoso brasileiro não ser apenas um 
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consumidor de cultura mas, também, um produtor cultural, isto é, desempenhar 
a função de preservador e transmissor de memória cultural para as novas gerações. 
O impacto da PNI nas programações culturais das entidades públicas e privadas 
para a população idosa também foi avaliado no capítulo.

O consumo cultural de boa qualidade pode propiciar ao idoso a oportunidade 
de uma ocupação fértil de seu tempo livre e estimular uma participação cidadã. 
Para tanto, é necessária uma ampla oferta de produtos culturais acessíveis às 
suas condições financeiras, além de acessibilidade física, transportes públicos de 
qualidade etc. O lazer é visto como entretenimento, mas pode ser um instrumento 
de educação,com vantagens sobre o ensino formal ao associar educação com diversão. 
A educação pela arte, via oficinas de dança, música, teatro, artes plásticas etc., fazem 
parte da programação de diversas instituições socioculturais brasileiras de ensino 
não formal, de natureza pública ou particular, dirigidas a todas as faixas etárias. 

O lazer destaca-se entre as múltiplas formas de ocupação do tempo livre na 
velhice. Nas últimas décadas, multiplicaram-se as instituições que propiciam a 
formação de grupos de idosos para atividades dessa natureza. Muitos idosos têm 
buscado por conta própria um estilo de vida mais participativo, influenciados pela 
mídia e pelas recomendações dos profissionais da saúde. Uma parcela cada vez 
maior da população idosa vive um processo de ressocialização, formando novas 
amizades e fazendo parte de uma turma de amigos. Em instituições socioculturais 
é fácil perceber as diferentes turmas de terceira idade e seus interesses diversos: a 
turma do baile, a turma do baralho, os grupos que se engajam em atividades como 
cursos, palestras, esportes, teatro, coral, turismo etc. O autor reconhece que os 
idosos encontram muitas dificuldades em vivenciar uma ocupação criativa do seu 
tempo livre por problemas financeiros e de saúde, além da não educação para o 
exercício do lazer. 

A importância da atividade física para a promoção da saúde de qualquer 
pessoa é amplamente reconhecida. Considerando a dimensão educativa e social 
do esporte, várias abordagens baseiam-se na ideia de um esporte inclusivo, a partir 
de uma série de adaptações de regras e equipamentos para que o maior número 
possível de pessoas, idosas ou não e de acordo com suas condições físicas, possam 
exercer as mais variadas modalidades esportivas como vôlei, basquete, handebol, 
polo aquático etc. 

O turismo é também forma de lazer bastante atraente. O turismo social, 
empreendido por organizações públicas e privadas, além de ampliar o seu acesso 
para as classes populares, se preocupa com o desenvolvimento cultural dos 
participantes. O Sesc é uma das entidades pioneiras nesse tipo de ação, cuja proposta 
é organizar experiências turísticas que ofereçam aos participantes a possibilidade 
de desenvolvimento de suas habilidades intelectuais e físicas, de aquisição de 
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conhecimentos e de interação dos indivíduos, por meio da oferta de produtos e 
serviços acessíveis ao seu poder aquisitivo ou adaptado a possíveis necessidades 
especiais da clientela. Em 2013, 57% da clientela do Turismo Social do Sesc eram 
de maiores de 55 anos. No programa Viaja Mais Melhor Idade, do Ministério do 
Turismo, foram vendidos, entre agosto e dezembro de 2007, aproximadamente 
9 mil pacotes e, ao longo de 2008, cerca de 200 mil. O turismo para idosos 
também demanda outros tipos de profissionais para atender às demandas de 
saúde e cuidados, como: enfermeiros, massagistas, personal trainer, nutricionistas, 
médicos, entre outros.

Embora tenha encontrado indícios de que os idosos têm tido mais acesso à 
cultura nos últimos anos, o autor encontrou dificuldades em avaliar se este acesso foi 
resultado da PNI. Três fatores que podem ter desempenhado um papel importante 
são destacados: o aumento da consciência coletiva sobre a importância e o direito 
da fruição dos bens culturais e seus benefícios físicos e psíquicos; o crescente 
interesse de grupos econômicos que compõem a indústria do entretenimento pela 
clientela de aposentados; e a expansão do atendimento realizado por organizações 
não governamentais (ONGs) e instituições socioculturais não lucrativas. 

Os quatro capítulos seguintes tratam da efetivação da PNI. O primeiro deles, 
o de número 14, de Alexandre de Oliveira Alcântara, menciona as dificuldades 
para a construção de um sistema de garantias de direitos da pessoa idosa. O 
autor inicia o capítulo questionando a responsabilidade para a execução da PNI. 
Conforme já mencionado, o art. 5o da lei confere ao Ministério da Previdência 
e Assistência Social a sua coordenação. Em 2009, porém, o governo federal, por 
decreto, transferiu essa competência para a SDH. Para o autor, essa mudança de 
competência não tem amparo na lei, que dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos ministérios. O art. 24 dessa lei tão somente atribui à SDH a 
competência de assessorar o presidente da República na formulação de políticas 
e diretrizes voltadas à promoção dos direitos do idoso, o que leva a se supor que 
essa “legitimidade manca” impossibilitou a SDH de exercer as suas atribuições de 
coordenação. Em razão disso, existe hoje uma discussão para o retorno da gestão 
da PNI para o ministério responsável pela assistência social, de onde parece não 
ter saído, pelo menos sob a ótica da legalidade.

A lei menciona respeito aos direitos da pessoa idosa, mas não estabelece a 
quem cabe a responsabilidade para os promover e defender. Também não atribuiu 
competências no âmbito do sistema de justiça brasileira sobre a aplicação das 
normas sobre o idoso, ou seja, determinando ações para evitar abuso e lesões a seus 
direitos. Isso abriu caminhos para a criação do sistema jurídico de garantias, que 
ocorreu com o Estatuto do Idoso, nove anos depois da PNI. Ou seja, o estatuto 
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foi uma resposta à falta de efetividade e não realização de inúmeras medidas de 
proteção e ações previstas na PNI.  

O Estatuto do Idoso, Lei Federal no 10.741, de 1o de outubro de 2003, possui 
118 artigos, estruturados em sete títulos, e entrou em vigor no dia 1o de janeiro de 
2004. Para o autor, o grande mérito do estatuto foi criar um sistema de garantias de 
direitos da pessoa idosa para efetivar os seus direitos sociais. O sistema de garantias 
previsto no estatuto é composto pelas seguintes instituições/órgãos: Conselhos 
do Idoso, SUS, Sistema Único de Assistência Social (Suas), Vigilância em Saúde 
(Visa), Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Polícia Civil. 

O Poder Judiciário exerce uma grande importância na efetivação desses direitos. 
O Estatuto do Idoso aloca ao Ministério Público um papel de destaque no sistema 
de garantias dos direitos. No capítulo referente às medidas de proteção, o legislador 
confere ao Órgão a autonomia para determinar a aplicação de medidas que visam 
resguardar a pessoa idosa violada ou ameaçada em seus direitos. No âmbito penal, 
o Ministério Público será o titular das ações penais públicas incondicionadas, 
decorrentes da prática de crimes previstos no estatuto.

Comparando as duas leis, o autor conclui pela existência de duas possibilidades 
sobre a efetivação das políticas públicas prometidas aos idosos brasileiros. A primeira 
é ambas fazerem parte de uma “legislação simbólica”, o que significa que não sairão 
do papel. A segunda possibilidade é acreditar e forçar a efetivação dessas políticas 
por meio do sistema de garantias de direitos e da busca contínua e pela politização e 
engajamento dos idosos brasileiros na conquista de seus direitos. Esta possibilidade 
esbarra na questão da judicialização dos direitos fundamentais, tema tratado no 
capítulo 15 por Paula Regina de Oliveira Ribeiro. 

A judicialização das políticas públicas expressa a incapacidade do Estado de 
assegurar a todos os cidadãos os direitos que lhes são reconhecidos nas leis. A autora 
apresenta um panorama dos direitos da pessoa idosa na legislação brasileira e o 
sistema judicial de proteção ao idoso. Descreve a experiência da Central Judicial do 
Idoso (CJI) do DF no que diz respeito à adoção do princípio da não judicialização 
dos direitos.

Para a autora, em que pese a CF/1988 ter dado pouco destaque à pessoa idosa 
e não ter estabelecido uma uniformidade etária sobre quem viria a ser idoso no 
Brasil, o art. 1o, inciso III, deixou expresso que um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Assim, todos os direitos da 
pessoa idosa estão, em tese, garantidos constitucionalmente. Além disso, o art. 2o 
estipulou, entre os objetivos fundamentais da República, a promoção do bem 
de todos, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra 
forma de discriminação. Esta, porém, não parece ser a cultura jurídica brasileira. 
O principal legado da PNI foi, para a autora, a previsão da criação dos conselhos 
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de direitos de idosos, no âmbito das três instâncias de governo.  A implementação 
desses colegiados, deliberativos e paritários, em todos os municípios brasileiros com 
estrutura e efetiva condição de funcionamento é um grande desafio.

O Estatuto do Idoso previu a criação de varas especializadas e exclusivas 
para o idoso. Seguindo esta orientação, a I Conferência Nacional dos Direitos da 
Pessoa Idosa (CNDPI), de 2006, deliberou sobre a criação de um sistema judicial 
de proteção ao idoso, isto é, a criação de varas/juizados, promotorias de Justiça, 
defensorias públicas e delegacias especializadas na defesa da pessoa idosa. No 
entanto, a autora observou que apenas 30% das capitais possuem varas ou juizados 
especializados na pessoa idosa e 55% destas possuem promotorias de Justiça de 
defesa do idoso. Já as defensorias públicas apresentam dificuldades na instalação 
de núcleos especializados, dado o número reduzido de defensores públicos. 

Ao fazer um balanço da situação total, a autora aponta que apenas Rio de 
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte contam com a instalação de todos os órgãos 
especializados de defesa do idoso. Macapá, Aracaju e Florianópolis não possuem 
nenhum órgão do sistema de Justiça voltado especificamente para o atendimento à 
população idosa. A autora conclui que o sistema de Justiça ainda precisa se fortalecer 
para enfrentar as demandas da população idosa, notadamente nos casos de violência. 

Adriana Zorub Fonte Feal discute, no capítulo 16, o sistema de garantias 
do idoso sob a ótica da advocacia. Atribui a morosidade do Estado brasileiro em 
implantar este sistema ao fato de a sociedade brasileira ainda insistir em bradar a 
sua eterna juventude. Por isso, em termos legais, apenas com a promulgação da 
CF/1988, a pessoa idosa começou a ser vista como sujeito de direitos. 

A autora fala também da necessidade de uma revisão do sistema de garantia 
dos direitos do idoso brasileiro, a fim de que possa ser um instrumento mais eficaz 
na produção de justiça, ou seja, que não apenas conste na lei, mas que se traduza 
em ações para a população brasileira. Como exemplo, a autora cita a ausência na 
previsão e as falhas na execução orçamentária das políticas preconizadas pela PNI, 
apesar de a lei determinar que os recursos financeiros necessários à sua efetivação 
devam ser alocados nos respectivos orçamentos, o que significa uma violação dos 
direitos consagrados. Com base nisso, destaca-se a necessidade de estruturar as 
políticas públicas existentes e adequá-las à nova realidade. 

No capítulo 17, Eduardo Camargos Couto avalia a efetividade da PNI a 
partir da concretização (ou não) dos seus objetivos. Utiliza o método da legística, 
considerando o que aconteceu após a publicação da lei, tendo por referência as 
reivindicações expressas pela sociedade quanto ao que está definido nessa lei. Foram 
comparadas as normas estabelecidas pela lei com as demandas da sociedade civil nos 
seguintes documentos: o Relatório de Gestão do Conselho Nacional dos Direitos 
do Idoso e as deliberações das CNDPIs, com ênfase nas prioridades definidas na 
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III e IV Conferências. As deliberações definidas em plenárias de conferências são 
reivindicações da sociedade endereçadas à administração pública responsável por 
implementar a PNI, e quanto mais o tema de uma norma aparece nas deliberações, 
mais carente de efetividade é a norma correspondente.

Segundo o autor, as deliberações das conferências se repetem de uma 
conferência para a outra, desde 2006, ano da I Conferência Nacional. Passados 
dez anos da I Conferência, treze do Estatuto do Idoso e 22 anos da PNI, os direitos 
dos idosos aparecem apenas nos relatórios, e para que uma política e um direito 
existam, não basta que estejam descritos na lei, precisam ser apropriados pelos 
cidadãos e democraticamente construídos. 

O autor afirma também que a coordenação da PNI tem sido nômade desde a 
sua criação: já esteve no MPAS, na Sedh, inicialmente vinculada ao Ministério da 
Justiça, depois à Presidência da República e novamente ao Ministério da Justiça. 
Conclui, como outros autores deste livro, que a PNI, após mais de duas décadas 
em vigor, ainda carece de materialização na vida real. 

A terceira parte do livro coloca em discussão temas não contemplados na PNI 
como violência, cuidadores, Ilpis, a democracia nos conselhos e as dificuldades 
encontradas para a construção da cidadania. Inicia-se no capítulo 18, de autoria 
de Maria Cecília de Souza Minayo e Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, que 
apresentam uma descrição das principais formas de violência contra a pessoa idosa 
e analisam as respostas que a PNI oferece, sob a ótica do Ministério Público.

A definição mais geral da violência é tratada, internacionalmente, segundo 
a sua natureza, a saber: abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, exploração 
financeira ou material, abandono, negligência e violência autoinfligida. Segundo 
dados do Disque Idoso, entre 2010 e 2012, 34% do total das queixas foram sobre 
violência física; 40,1% sobre violência econômico-financeira; 59,3% sobre abuso 
psicológico e 68,7% sobre negligências.

Neste capítulo, os autores analisam a questão da violência contra idosos 
utilizando os dados de mortalidade e morbidade por causas externas, com ênfase 
nos acidentes de trânsito e nas quedas. Embora as principais causas de morte 
entre os idosos sejam as doenças do aparelho circulatório, as violências e acidentes 
constituíram a sexta principal causa. Foram responsáveis por 3,4% do total de óbitos, 
o que correspondeu a 24.669 mortes em 2011. Além disso, 169.673 idosos deram 
entrada em hospitais por quedas, traumas de trânsito, envenenamentos, agressões, 
sufocações e tentativas de suicídio em 2012. As mulheres predominam entre os 
óbitos por causas externas dada a importância das quedas. Os acidentes de transporte 
constituem a segunda causa de mortes violentas em pessoas idosas, e os índices 
desse tipo de agravo têm crescido em todo o mundo. Devido à vulnerabilidade 
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desta população, os acidentes requerem muito tempo para recuperação e diminuem 
a chance de sobrevivência.

Outras formas de violência analisadas no trabalho foram a estrutural, 
institucional e familiar. Os autores salientam que a análise da violência contra 
idosos não deve se limitar a uma análise eminentemente criminal. O contexto em 
que a violência se desenvolve possui raízes em outros elementos, tais como falta 
de estrutura de apoio, conflitos familiares, ineficiência de mecanismos de acesso 
à justiça e outros. Portanto, a não implementação das diretrizes e princípios que 
norteiam a PNI tem como resultado o recrudescimento do ambiente hostil que 
leva à violência.

Do ponto de vista jurídico, o marco legal de referência para as normas de 
proteção ao idoso contra a violência é o Estatuto do Idoso, que prevê normas de 
natureza civil, criminal e administrativa com o objetivo de prevenir e reprimir a 
violência perpetrada contra o idoso. Considera como características de uma situação 
de risco a ação ou omissão da sociedade ou do Estado; falta, omissão ou abuso da 
família, do curador ou de entidade de atendimento; e condições pessoais. De uma 
maneira geral, em todas as situações de violência, o estatuto possibilita a aplicação 
de medidas de proteção, que são aplicadas pelo juiz ou representante do Ministério 
Público e visam proteger, amparar e retirar da situação de risco as pessoas idosas. 

Os autores destacam que as questões envolvendo a violência contra o idoso 
não se limitam à incidência de normas de natureza penal, devendo receber a atenção 
de todo um arcabouço normativo de cunho protetivo. Para a aplicação eficaz das 
medidas de proteção é imprescindível a existência de estruturas de serviços e de 
acolhimento vinculadas à rede socioassistencial, o que, como mostrado em vários 
capítulos deste livro, é falha e/ou inexistente. Também é necessária a criação de 
mecanismos de proteção coletiva em áreas como transporte e moradia.

Continuando a discussão das lacunas da lei, Yeda Aparecida de Oliveira Duarte, 
Marília Anselmo Viana da Silva Berzins e Karla Cristina Giacomin, discutem, no 
capítulo 19, a questão dos cuidadores. Embora seja amplamente reconhecido que 
as demandas de cuidados são crescentes e que a rede socioassistencial é heterogênea 
e precária, a PNI deu pouco destaque para a questão. 

O cuidado envolve um conjunto de atividades específicas desempenhadas por 
indivíduos para desenvolver, conservar e recuperar seus corpos, o que envolve cuidar 
de si mesmo (autocuidado), cuidar dos outros, a pessoa que cuida (o cuidador) 
e a pessoa que é cuidada, no caso, a pessoa idosa. Em toda ação de cuidado deve 
existir a intenção de promover o bem-estar e manter a pessoa cuidada segura e 
confortável, oferecendo apoio, minimizando os possíveis riscos e reduzindo, na 
medida do possível, sua vulnerabilidade. Na área da saúde, as recomendações são 
principalmente no sentido do gerenciamento da saúde e ocorrem em redes de 
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proteção integradas, formadas por um conjunto de serviços organizados, capaz de 
prover um cuidado coordenado e contínuo à população demandante. 

O decreto que regulamentou a PNI enfatiza o cuidado do idoso pela família em 
detrimento do institucional, sendo este visto como o último recurso a ser utilizado e 
voltado apenas para os idosos muito pobres, abandonados e/ou completamente sem 
família. Ou seja, na lei, a mudança da pessoa idosa para uma instituição decorre da 
inexistência de serviços suficientes e/ou eficazes para assistir as necessidades tanto 
dos indivíduos dependentes quanto de seus membros familiares.

As autoras apontam que as famílias de São Paulo não estão sendo capazes 
de suprir mais de 50% das demandas de cuidados de seus membros idosos mais 
dependentes, independentemente do arranjo familiar considerado. Ressaltam que, 
quando um membro da família precisa de cuidados, a família também precisa de 
ajuda. Foram apontadas pelas autoras apenas duas iniciativas por parte do setor 
público, observadas nos municípios de São Paulo e Belo Horizonte, que visam 
ajudar as famílias a cuidar dos seus membros dependentes.

No capítulo foi mostrado que o que tem se percebido nos últimos anos é 
um crescimento importante dos programas de assistência domiciliar, em especial 
os públicos, mas, também, por parte dos planos privados de saúde.  Programas 
voltados para o cuidador (Cuidando do Cuidador) são ainda incipientes. Embora 
desde 2002, a ocupação de cuidador de idosos esteja reconhecida pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), ela ainda 
não foi normatizada. Três propostas estão tramitando no Congresso Nacional. 
Para concluir, as autoras sugerem, como derivação da PNI, uma discussão sobre 
a necessidade de se criar uma política de cuidados de longa duração para as 
pessoas idosas.

Ainda no âmbito da questão de cuidados, Ana Amélia Camarano e Pamela 
Barbosa, discutem, no capítulo 20, a situação das Ilpis brasileiras à luz do estabelecido 
na PNI. Embora sejam uma das mais antigas modalidades de cuidado do idoso, de 
caráter não familiar, as Ilpis ainda são comumente associadas a imagens negativas 
e preconceito, vistas muitas vezes como depósito de idosos à espera do tempo de 
morrer. Algumas consequências disso são a baixa oferta de instituições de residência 
para idosos e o pequeno número de idosos que nelas vivem. Como mencionado 
no capítulo 19, a PNI prioriza o cuidado familiar em detrimento do asilar, o que 
é reforçado pelo Estatuto do Idoso. A PNI, no entanto, elenca uma ampla gama 
de modalidades de cuidados não familiares, cuja implementação é reduzida e 
insuficiente para a população idosa brasileira.

As autoras discutem sobre o que se entende por instituição de longa 
permanência. Concluem que, no Brasil e no resto do mundo, ainda não existe 
um consenso sobre o que seja uma Ilpi. Inicialmente, estas instituições eram 
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dirigidas à população carente, que necessitava de abrigo. Por esta razão, muitas das 
instituições brasileiras se autodenominam abrigos e são motivo de muito preconceito. 
No Brasil, a busca por Ilpis é considerada uma atitude polêmica, carregada de 
preconceito. A valorização negativa é mais forte quando a decisão pela internação 
é tomada pela família. Parte do preconceito pode ser decorrente de que a história 
da institucionalização da velhice começou como uma prática assistencialista, 
predominando na sua implantação a caridade cristã. A institucionalização era 
resultado da pobreza individual e familiar, e o termo asilo cristalizou-se como 
sinônimo de instituição para idosos pobres. Além disso, nas sociedades modernas, 
em busca da eterna juventude, parece não haver lugar para a velhice frágil.

Uma pesquisa realizada pelo Ipea no período de 2007-2009 encontrou 3.548 
instituições em funcionamento no Brasil, que cobrem 28,9% dos municípios brasileiros. 
A maior parte delas é filantrópica, refletindo a sua origem. As instituições privadas 
constituem aproximadamente um quarto do total. Poucas são as instituições públicas 
ou mistas, 6,6% do total. As instituições brasileiras são pequenas: 38,0% abrigam 
menos de vinte residentes. Apenas 15,1% contam com 50 ou mais. 

As instituições brasileiras não constituem residência apenas para idosos, ainda 
que legalmente devessem ser.  Das 100.251 pessoas residentes, 12% não são idosas. 
Em segundo lugar, à exceção das regiões Norte e Centro-Oeste, elas são um espaço 
predominantemente de mulheres, o que se acentua à medida que a idade aumenta. 
No conjunto de residentes, 57,6% são mulheres. Os homens predominam nas 
instituições públicas, e as mulheres nas instituições privadas. 

Os residentes constituem menos de 1% da população idosa brasileira, o 
que caracteriza essa modalidade de atendimento como de cobertura muito baixa. 
A comparação entre 2000 e 2010 no número de residentes em domicílios coletivos 
aponta para uma diminuição relativa. Além disso, inferiu-se que as instituições 
estão operando na sua total capacidade, o que vem levando os hospitais públicos 
a se tornarem espaços de abrigamento e tem exigido que famílias que não têm 
condições de cuidar assumam o cuidado de seus membros idosos frágeis, com 
maior risco de violência e negligência.

A condição de autonomia dos residentes é diversa, são tanto independentes 
quanto dependentes, mas esta composição varia segundo a natureza jurídica das 
instituições. No conjunto, aproximadamente 35% são independentes. Nas públicas 
e filantrópicas, predominam residentes independentes. O contrário ocorre entre 
as instituições privadas. Nestas, a proporção de residentes independentes é bem 
inferior, 24,5%, prevalecendo os residentes dependentes, com elevada proporção 
também de semidependentes. As autoras concluem que o perfil diferenciado dos 
residentes, de acordo com a natureza jurídica, parece refletir os motivos que levam 
à busca de moradia em uma instituição, bem como os serviços ofertados. 
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Outro tema levantado foi a participação social, que foi abordado por Guita 
Grin Debert e Glaucia S. Destro de Oliveira no capítulo 21. As autoras tratam do 
dilema da democracia no conselho dos idosos, ou seja, da falta de consenso sobre 
o papel que eles desempenham. São citadas duas visões predominantes. Uma delas 
aponta que os conselhos representam um avanço nos dispositivos democráticos 
de uma sociedade, pois são compostos por representantes governamentais e da 
sociedade civil. Essa composição torna o processo decisório mais sensível aos 
interesses presentes na elaboração e execução das políticas públicas, favorecendo 
decisões mais legítimas e ampliando a fiscalização do Estado pela sociedade. A outra 
visão é que os conselhos constituem um risco para a democracia, por esvaziar a 
função básica do Congresso. Os conselhos são percebidos como uma tentativa de 
aparelhamento ideológico das instâncias de representação e tomada de decisões de 
políticas públicas, próprias de sistemas ditatoriais.

O capítulo não visa tomar uma posição com relação a esse debate. Baseadas em 
pesquisas realizadas sobre conselhos de idosos, as autoras apontam alguns entraves 
identificados para a realização do seu potencial democratizante. Apresentam um 
balanço das conclusões das pesquisas realizadas sobre os significados e as dinâmicas 
de funcionamento de diferentes tipos de conselhos de idosos criados nas últimas 
décadas no país.  

Apesar das diferenças de concepções, práticas e modos de organização dos 
conselhos de direitos do idoso, foi constatado que boa parte dos problemas neles 
identificados estão presentes em conselhos de outra natureza, particularmente no 
que diz respeito à sua interdependência com o poder público para a obtenção de 
recursos, o que dificulta a manutenção da sua autonomia. Além disso, os conselhos 
correm o risco de estar atrelados às demandas e aos interesses do governo e, também, 
aos entraves no funcionamento da burocracia.

No caso do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), as autoras 
concluem que um dos pontos positivos foi o aumento da visibilidade conferida à 
promoção dos direitos dos idosos e ao protagonismo político destes, assim como para 
o fortalecimento da democracia e do controle social. Entre as principais dificuldades 
estão a baixa prioridade política dada ao conselho por parte da Secretaria Geral 
da Presidência da República; a influência limitada do CNDI sobre a agenda do 
Congresso Nacional e decisões tomadas em outros ministérios; o pouco tempo 
para as discussões nas suas reuniões e a pouca frequência com que ocorrem; e 
uma baixa participação dos conselheiros do poder público. Há indícios de que 
esses problemas se repetem nas esferas municipal e estadual. Como conclusão, as 
autoras discutem algumas alternativas para a superação desses entraves e como elas 
desafiam o próprio sentido dos conselhos. 
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O capítulo 22 é o último desta parte. De autoria de Vicente de Paula 
Faleiros, discute, a partir da PNI e do seu decreto de regulamentação, a questão 
do protagonismo e da cidadania do idoso. Destaca contradições e repercussões 
da legislação e da mobilização de pessoas idosas no processo de “cidadanização” 
num contexto de desigualdade. Define o conceito de cidadania, abordando os três 
paradigmas de políticas para idosos, a filantropia, o seguro e o envelhecimento 
ativo, para considerar a significação e o retrocesso da PNI. Considera o Estatuto 
do Idoso, a relação entre protagonismo e diferentes políticas, as mobilizações de 
idosos e as decisões das Conferências Nacionais da Pessoa Idosa. Conclui com um 
balanço dessa política, apontando críticas e proposições.

O autor assinala que o decreto que regulamentou a lei esvaziou importantes 
diretrizes de participação previstas na PNI, a saber: a participação do idoso e a 
integração intergeracional, a não ser com estímulos ao ingresso nas universidades; 
a participação do idoso, de sua família e de entidades na formulação de políticas, 
a não ser por meio de estímulos no controle social dos conselhos de saúde; a 
descentralização político-administrativa; a adequação de currículos, a não ser nos 
incentivos à inclusão de disciplinas de gerontologia e geriatria nos currículos dos 
cursos superiores; a implementação de um sistema de informação para divulgar a 
política para idosos; a implementação dos conselhos do idoso. Nesse caso, apenas 
remete ao Conselho Nacional da Seguridade Social e aos conselhos setoriais, no 
âmbito da seguridade, a formulação, coordenação, supervisão e avaliação da PNI, 
respeitadas as respectivas esferas de atribuições administrativas. 

A implementação da cidadania como reconhecimento dos direitos e deveres 
de todos requer uma superestrutura jurídico-política do Estado. A construção 
de pactos federativos no Brasil, em favor das pessoas idosas, é um processo que 
se traduziu formalmente no Estatuto do Idoso. Vários pactos políticos foram 
firmados, considerando a política de atenção em rede, na saúde, no enfrentamento 
da violência, na assistência social, no processo de inclusão nas cidades. A política 
de educação para pessoas idosas permaneceu limitada às universidades da terceira 
idade e a experiências isoladas. A constituição dos conselhos da pessoa idosa e dos 
fundos correspondentes apresenta um desenvolvimento lento. 

O Estatuto do Idoso estabelece que o objetivo da lei é regular direitos 
assegurados, ou seja, a “cidadanização”, a ruptura com os paradigmas filantrópicos 
e securitários, adotando a combinação do paradigma da seguridade com o do 
envelhecimento ativo. Tornou mais clara e operacional a descentralização das 
políticas para o envelhecimento, com maior peso para as municipalidades, inclusive 
na criação dos conselhos de direitos da pessoa idosa.

O Estatuto do Idoso assinala que “compete aos conselhos de que trata o artigo 
6o desta lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política 
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nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas” 
(Brasil, 1994). Não estabeleceu, porém, o caráter deliberativo desses conselhos, nem 
na sua função de zelo pelos direitos das pessoas idosas, nem no de formulação de 
diretrizes e normas que se tornem obrigatórias. Embora isso tenha sido corrigido 
pelo Decreto no 5.109, de 17 de junho de 2004, o poder público nas três esferas 
de governo não tem respeitado esse caráter deliberativo.

Uma forma de mobilização dos idosos tem ocorrido com as conferências 
municipais, estaduais e nacionais dos direitos da pessoa idosa, que envolveram a 
sociedade a partir da mobilização dos conselhos. Ainda assim, de acordo com 
a pesquisa realizada em 2007 pela parceria do Sesc com a Fundação Perseu Abramo, 
a participação dos idosos na vida política é pequena: apenas 13% dos idosos 
declararam interesse em políticas.

Não há dúvidas quanto à necessidade e oportunidade da PNI, dado o acelerado 
e intenso processo de envelhecimento populacional brasileiro. Foi visto na maioria 
dos capítulos deste livro que a PNI ainda não existe plenamente no plano real, 
material, como idealizaram os seus mentores. Para que os cidadãos possam desfrutar 
com qualidade os ganhos em anos, resultado do aumento da expectativa de vida, 
são necessárias ações complementares para efetivar os objetivos da lei. Este é o 
objetivo do capítulo 23, de autoria de Eduardo Camargos Couto, intitulado O 
que fazer para concretizar a Política Nacional do Idoso?, que inicia a quarta parte. 

O autor começa o capítulo discutindo o papel da lei, que é o de servir 
como orientação, expressar a intenção e planejar aquilo que a sociedade quer ver 
concretizado no mundo real. Esta concretização é resultado do emprego dos meios 
adequados; não basta apenas a lei entrar em vigor. A sua eficácia é medida pelo 
alcance dos objetivos que motivaram a sua criação dada a sua observância pelos 
atores sociais. Para isso, a elaboração da lei deve refletir uma composição equilibrada 
de interesses públicos e privados. O autor salienta a necessidade da participação 
daqueles que experimentarão os seus impactos em todas as etapas do seu ciclo de 
vigência, por meio da representação pelos conselhos, exercendo o papel de controle 
social sobre as ações governamentais. Outro importante papel nesse processo de 
construção é reservado ao Ministério Público.

A sua implementação requer recursos administrativos (estrutura organizacional) 
e financeiros para aquisição de instrumentos e de capacitação dos funcionários 
responsáveis. Isso não foi feito, inclusive, no que tange à responsabilidade da 
sua coordenação, que tem sido nômade. Concluindo, para que a PNI saia da 
formalidade do texto e venha promover e assegurar os valores e anseios dos cidadãos 
por uma velhice digna, é imprescindível o uso de metodologia recomendada pela 
legística para planejar, executar, monitorar, corrigir e melhorar a lei, cabendo à 
administração pública a responsabilidade constitucional de apresentar meios eficazes 
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para promovê-la. Os cidadãos devem exercer um controle social sobre os governos, 
por intermédio dos conselhos constitucionais, devendo participar das decisões da 
administração pública em todas as fases, além de fiscalizar e exigir que os governos 
cumpram com eficiência, o que lhes é de obrigação. Cabe ao Ministério Público 
e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) atuações ativas sobre entidades e o 
Estado para que se façam cumprir os preceitos formalizados na PNI.

Finalmente, as considerações finais, de autoria de Karla Cristina Giacomin, 
apresenta, à guisa de conclusão, algumas sugestões para uma efetivação mais 
ampla da PNI.
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