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RESUMO:  

 

Este artigo aborda as concepções de políticas públicas de Assistência Social voltadas para a pessoa 

idosa fazendo uma análise de sua implantação. Partindo do pressuposto de que as Políticas Públicas 

são um conjunto de decisões, planos, metas e ações governamentais, traz consigo a ideia de 

compartilhamento de responsabilidades com o envolvimento da família, da sociedade, da comunidade 

e do Estado. Para tanto, aborda o processo do envelhecimento e seus aspectos biológicos e 

socioculturais, assim como, os avanços ocorridos na política de proteção ao idoso, a partir das lutas 

sociais na implementação das leis que amparam esta parcela da população, desde quando seus direitos 

são garantidos e respeitados. Resgata o envelhecimento com qualidade de vida pressuposto pela 

política. Aborda uma investigação teórica referente às políticas públicas e aos direitos dos idosos 

observados no contexto brasileiro, em particular as implicações do sistema social, alguns percursos 

trilhados pelos idosos quanto a sua organização, sócio-política com vista à conquista dos seus direitos 

e garantias sociais. Estuda acerca de algumas especificidades no que tange ao marco legal de proteção 

ao idoso representado pela Constituição de 1988, a Política Nacional e o Estatuto do Idoso.  
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INTRODUÇÃO: 

 

A elevação do número de idosos no Brasil é notável, de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que indicam tendência de aumento da proporção de 

idosos na população, ressaltando a relevância do tema. Para uma melhor compreensão do tema, faz-se 

necessária uma análise bibliográfica sobre o termo envelhecimento, que significa: um processo 

sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um 

organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie de maneira que o tempo torne capaz 

de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte. O 

envelhecimento é um fenômeno natural e gradativo, acompanhado de inúmeras transformações não só 
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morfológicas, funcionais, bioquímicas, mas também psicológicas e sociais. Beauvoir (1990, p. 17) 

afirma que “a velhice não é um fato estático; é o resultado e o prolongamento de um processo”.  

Durante muito tempo, os idosos ficaram desamparados pelos governos e pela sociedade, e 

muitas vezes, estiveram entregues à própria sorte. Vale salientar que essa problemática está inserida 

em um contexto social, político e econômico específico. Foi através das reivindicações dos idosos e de 

diversos seguimentos da sociedade organizada que o poder público voltou-se para as questões do 

amparo legal aos idosos, o que culminou em várias leis inseridas na Constituição Federal de 1988 e 

também em direitos infraconstitucionais. Nesse processo, a Constituição Federal de 1988 aparece 

como um marco para as políticas públicas, pois, a partir dela, o que era considerado assistencialismo e 

caridade passa a se tornar um direito do cidadão e responsabilidade do Estado. 

Neste sentido, o estudo objetivou estudar as Políticas Públicas de atenção ao Idoso, com 

vistas à identificação de conquistas e desafios a partir da Constituição Federal de 1988; Refletir sobre 

o envelhecimento no Brasil, (o processo de envelhecimento) e suas consequências; Direitos do velho 

(idoso) antes e depois da constituição de 1988. As transformações e limitações comuns nesta etapa da 

vida são influenciadas direta ou indiretamente pelos aspectos biológicos, sociais, culturais e 

psicológicos, sendo necessário compreendê-los e estar preparados para melhor conviver com todas 

estas mudanças determinadas pelo tempo, pois velhice não tem de ser sinônimo de doença ou 

inutilidade (BEAUVOIR, 1990). Esse processo é uma preocupação construída desde o princípio da 

existência humana, pois se envelhece dia após dia, porém a maioria das pessoas, por estarem fixadas 

aos valores da juventude e por viver em uma sociedade estereotipada e preconceituosa, nega ou teme 

esta condição, associando ao idoso a incapacidade de uma vida saudável, digna, ativa e prazerosa ou 

pelo próprio medo de morrer.  

 

METODOLOGIA: 
 

A abordagem técnica predominante neste resumo foi a pesquisa bibliográfica através de 

livros impressos, periódicos, artigos e revistas científicas específicas da área, sendo pesquisados ainda 

dados em base de dados eletrônicos, tais como Google e Biblioteca Virtual. Este trabalho está pautado 

a partir do quadro conceitual proposto por teóricos como: a Constituição Federal (1988), Beauvoir 

(1990), Velazco (2004), Lei Orgânica da Assistência Social (2010), Estatuto do Idoso (2012), Paiva 

(2014).  A pesquisa evidenciou o processo de um maior crescimento populacional da pessoa idosa no 

Brasil e no mundo, e que também se consolidaram os avanços nas Políticas Públicas de atenção ao 

Idoso. Em meados da década de 1980, toma ímpeto o movimento da sociedade civil, esse movimento 

influenciou a construção da Constituição Cidadã (1988), primeira Constituição da República 

Federativa do Brasil a versar sobre a proteção jurídica ao idoso, a qual impõe à família, à sociedade e 

ao Estado o dever de amparar os idosos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 
Observou-se que diferentes culturas das sociedades, assim como o modo de reprodução 

econômica e social, influenciavam e ainda influenciam diretamente na vida das pessoas e 

consequentemente daqueles que chegam à velhice. A bibliografia que evidencia a história do idoso na 

antiguidade é escassa ou quando faz referência ao mesmo, é somente para citar idosos que se tornaram 

bem-sucedidos, e de forma geral do sexo masculino, excluindo do contexto histórico os idosos 

carentes e do sexo feminino. A China, no oriente, pode ser citada como um país que sempre 

evidenciou o idoso, visto que os cargos mais elevados eram exercidos por estes, e os filhos mais novos 

eram submissos aos irmãos mais velhos. A idade de cinquenta anos para os chineses era de suma 

importância na vida do homem, mas quando este chegava aos setenta anos deveria abdicar dos cargos 

que exercia e se preparar para a morte. Beauvoir relata o trecho de um poema de Ptah-Hotep, filósofo 

e poeta grego: “Como é penoso o fim de um velho! Ele se enfraquece a cada dia; sua vista cansa, seus 

ouvidos tornam-se surdos; sua força declina; seu coração não tem mais repouso; sua boca torna-se 

silenciosa e não fala mais. Suas faculdades intelectuais diminuem, e lhe é impossível lembrar-se hoje 

do que aconteceu ontem” (BEAUVOIR, 1990). 
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Os primeiros registros sobre o Idoso, no Ocidente datam de 2500 a. C. mais precisamente 

na Grécia Antiga, onde a velhice para alguns era vista como um fardo pesado, mas para os prudentes e 

bem preparados esse fardo se tornava leve. Os idosos eram tratados com muita honra e como sábios, 

mas também existia o entendimento de que a velhice era um castigo dos deuses. Na Idade Média, onde 

se evidencia o modelo feudal, e o vigor físico era atributo de conquistas, poucos chegavam à velhice 

devido sobrecarga imposta e péssimas condições de sobrevivência.  

Uma nova realidade a partir de dados preliminares do Censo de 2010 está sendo 

apontada. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil ocupará em 2025 o sexto lugar 

no ranque em números de pessoas idosas. O que nos leva a considerar o estudo do envelhecimento 

humano no Brasil. Ao observar a tabela abaixo e conforme as projeções do IBGE, o envelhecimento 

dos brasileiros acontecerá da seguinte forma: 

 

Ano 0 a 14 anos 15 a 64 anos Mais de 65 anos 

2010 24,7% 68% 7,3% 

2017 21,6% 69,3% 8,9% 

2018 21,3% 69,4% 9,2% 

2019 21,1% 69,4% 9,5% 

2020 20,9% 69,3% 9,8% 

2030 19% 67,5% 13,5% 

2040 16,8% 65,8% 17,4% 

2050 15,4% 62,7% 21,9% 

2060 14,7% 59,8% 25,5% 
                     IBGE: Projeção da população brasileira (2010)  

 

O crescimento do número de idosos é decorrente da revolução da longevidade, onde o 

avanço científico da medicina é um dos fatores que tem contribuído para o aumento da expectativa de 

vida dos brasileiros. Ao analisar os dados acima é possível entender que o envelhecimento no Brasil é 

um desafio uma vez que existe a necessidade de políticas públicas eficientes e até mesmo o 

planejamento urbano das cidades. Outro fator preocupante é a segurança, um exemplo são os dados 

nas estatísticas de violência contra o velho. Na década de 40 a expectativa de vida dos brasileiros era 

de 45 anos. Hoje ultrapassa os 70. Desde o ano de 1988 com a criação da Constituição Federal o idoso 

foi contemplado com artigos específicos que tratam sobre os direitos desse público. Outro marco 

importante foi à criação do Estatuto do Idoso com a Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003. 

Mesmo sendo contemplada em lei a proteção para a pessoa a partir de 60 anos, na prática, 

em muitas situações, não é garantida uma vez que muitos idosos sentem as consequências quando os 

seus direitos são ignorados. Como exemplos têm: a violência, a fome, precariedade nas políticas 

sociais e até mesmo abandono da própria família. Com advento do Estatuto do Idoso, o direito dos 

mais velhos passa a ser tutelado por normas constitucionais especificas.   
Art. 1

o
 “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados 

às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.” 

Art. 3
o
 É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 

A Lei de n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, veio estabelecer a Política Nacional do Idoso, 

sendo regulamentada pelo Decreto Federal n° 1.948, de 3 de Julho de 1996, o que parecia ser pouco e 

sem muita eficácia em relação à importância econômica, social e jurídica que representa o contingente 

do idoso. Estabelecido no ano de 2003 o Estatuto do Idoso tem como objetivo promover a inclusão 

social e garantir os direitos desses cidadãos. Portanto, o idoso foi mencionado a partir do ano de 1988 

com a criação da Constituição Federal. Com a aprovação do Estatuto do Idoso esse público foi 

contemplado com vários benefícios que devem ser colocados em prática, uma vez que muitos idosos 

não usufruem desses benefícios garantidos por lei. 

O Plano de Ação para o Envelhecimento foi considerado um importante documento de 

estratégias e recomendações prioritárias nos aspectos econômicos, sociais e culturais do processo de 
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envelhecimento de uma população. Estabeleceram-se, então, alguns princípios para a implementação 

de políticas para o envelhecimento sob responsabilidade de cada país, que por sua vez deveria levar 

em consideração as características socioeconômicas, culturais, ambientais, individuais e coletivas de 

acordo com épocas e lugares manifestadas em cada ser humano de forma única. Outrossim, o Estatuto 

do Idoso no Art. 3º § 1º, II, assevera – deve ter preferência na formulação e na execução de políticas 

sociais públicas específicas; Essa política é norteada por cinco princípios. O primeiro princípio diz que 

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; O 

segundo diz que o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objetivo 

de conhecimento e informação para todos. O terceiro princípio diz que o idoso não pode sofrer 

discriminação de qualquer natureza, o quarto princípio o idoso deve ser o principal agente e o 

destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política e finalmente. De acordo com 

o quinto princípio 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 dessa lei. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa propõe, para os idosos 

frágeis, a reabilitação da saúde, a prevenção e a atenção domiciliar. A Organização Mundial da Saúde 

define as bases para um envelhecimento saudável, destacando a equidade no acesso aos cuidados de 

saúde e o desenvolvimento continuado de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças.    

No que diz respeito especificamente ao idoso, a política pública de Assistência Social, 

constitui área estratégica de expressiva cobertura em todas as unidades federadas, que engloba: No 

âmbito federal, estadual, municipal e no Distrito Federal: ações desenvolvidas pelos governos que, em 

parceria com o governo federal ou instituições privadas, podem contemplar celebração de convênios 

para prestação de serviços especiais; distribuição de benefícios eventuais; criação e regulamentação de 

atendimentos asilares; realização de programas educativos e culturais; isenções fiscais de entidades 

particulares, dentre outros. O foco da proteção social especial está na defesa da dignidade e dos 

direitos do idoso, monitorando a ocorrência dos riscos e de seu agravamento e oferecendo serviços de 

acolhimento. Os encaminhamentos são feitos pelo Cras, Creas, Poder Judiciário e Ministério Público, 

entre outros órgãos.  

A Lei orgânica da Assistência Social-Loas que entrou em vigor com a Lei 8.742/93, dá 

origem ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esse benefício é um auxílio financeiro pago pela 

Previdência Social, e é destinado a indivíduos que comprovam não possuir meios para obter recursos 

que promovam seu sustento, nem participar de forma plena e efetiva em sociedade e que 

apresentam condições desiguais se comparados a outras pessoas. Este beneficia e garante 01 (um) 

salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que não possua 

meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito, é 

necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. É 

necessário, contudo, lembrar que o BPC se destina à manutenção de uma população reconhecida como 

incapacitada para o trabalho ou dispensada deste por motivos de idade.  

O valor do benefício não visa complementar recursos oriundos do mercado de trabalho, 

mas garantir o acesso aos bens mínimos necessários a quem não tem acesso a esse mercado. Dessa 

forma, a assistência social na condição de implementadora de política pública, tem a árdua tarefa de 

assegurar o BPC enquanto direito universal do cidadão, e não como amparo assistencial.  

 

CONCLUSÃO: 
 

O Brasil caminha para se tornar, até 2030, um país idoso. De acordo com o IBGE, 12,6% 

da população brasileira é idosa. Esse dado é extremamente importante no que diz respeito ao 

estabelecimento de políticas públicas sérias e eficientes para este público. No decorrer desse processo 

contamos com a importante intensificação de lutas, através dos movimentos sociais para a 

universalização dos direitos, sendo que muitos foram obtidos a partir da Constituição Federal de 1988, 

conhecida como constituição cidadã. Estudando essas políticas públicas de atenção ao idoso, 

destacam-se como já implantadas e em execução as seguintes: Direito à Vida: envelhecimento com 

dignidade, garantido pelo Estado; Liberdade, Direito e Dignidade; Direito aos Alimentos que 

estabelece a provisão das coisas básicas para a boa nutrição do idoso. Cabendo à família, o Poder 

Público, via LOAS e Judicial e Extrajudicial, caso seja uma situação de vulnerabilidade; Saúde com 
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atendimento integral pelo SUS, utilizando o atendimento especializado domiciliar como metodologia 

premente, acesso a medicamentos gratuitos, habilitação e reabilitação – órtese e prótese e tratamento 

especializado ao idoso com necessidades especiais; Auxílio Cuidador caso o idoso necessite de 

assistência permanente de outra pessoa, cujo benefício incide diretamente num aumento do valor da 

aposentadoria; a mais famosa de todas LOAS ou popularmente, Amparo Social, já citada 

anteriormente neste Resumo; Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Profissionalização e Trabalho: O 

idoso tem o direito ao exercício profissional, respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e 

psíquicas; Previdência Social; Habitação: O idoso tem direito a moradia digna: com a família, sozinho 

ou em ILPI, conforme desejar; Transporte: Gratuidade dos transportes públicos urbanos e semiurbanos 

– 65 anos – documento que faça prova da idade.  

Finalmente, alguns desafios ainda estão postos e precisam da sua efetivação para um 

envelhecimento com qualidade de vida: Mudança de paradigma sobre envelhecimento, para 

garantir direitos, ampliar a participação e o protagonismo das pessoas idosas; Articular esforços 

envolvendo Controle Social e poder público para promover a incorporação dos direitos previstos no 

Estatuto do Idoso; Incluir nas agendas das políticas públicas o impacto do acelerado 

envelhecimento da população brasileira em condições de grandes desigualdades sociais; Novos 

desafios exigem novos arranjos institucionais para o cuidado. Como exemplo: ampliação de políticas 

inclusivas, atuação intersetorial nos territórios, criação de serviços dia, oferta de cuidadores e novos 

arranjos para apoiar famílias cuidadoras. E, ofertar cuidado às pessoas idosas mais vulneráveis nos 

aspectos clínicos e/ou sociais. Ampliar o acesso e qualificar o cuidado à pessoa idosa em todos os 

pontos de atenção do SUS, considerando particularidades e capacidade funcional. Ampliar e 

qualificar ações de promoção e prevenção de violências contra pessoas Idosas.  

Diante do exposto, conclui-se que somente com a conscientização e a mobilização da 

sociedade civil organizada, de suas reivindicações, composta pelos movimentos sociais, pelos 

profissionais e estudantes da área, tendo como objetivo a construção de uma nova hegemonia social, 

baseada na universalização dos direitos e na participação efetiva da sociedade, dentro dos diferentes 

setores políticos, conseguiremos modificar essa realidade, teremos melhor qualidade de vida e 

envelheceremos com mais dignidade. 
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