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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar os Direitos Fundamentais 

pertencentes à terceira idade e se eles trazem mudanças significativas para a classe idosa. Esse 

trabalho foi feito por meio de revisão bibliográfica através da pesquisa de vários artigos 

científicos, com estudo e demonstração dos Direitos Fundamentais pertencentes aos idosos, 

mencionando o desenvolvimento histórico para a sua concretização. Sobre a posição de vários 

autores foi possível chegar à conclusão de que ainda precisa dar maior atenção aos direitos e 

garantias fundamentais pertencentes aos idosos, e também uma conscientização dos poderes 

públicos juntamente com a sociedade a fim de buscar a real efetivação desses direitos. 
Palavras-Chave: Terceira Idade. Garantias Fundamentais. Conscientização 

INTRODUÇÃO  

Vivemos em uma sociedade em que a maioria da população não dar muita 

importância para a terceira idade, consequentemente implicando no seu próprio futuro. A 

terceira idade é a fase em que o ser humano vivencia quando ele completa 60/65 anos de 

idade, é caracterizada por mudanças físicas, tanto no seu interior quanto no seu exterior. Pois 

o organismo, comportamentos, percepções, sentimentos, pensamentos, ações e reações 

possuem alterações. 

O envelhecimento é algo inevitável. No Brasil, dados do senso 2010, sugerem 

mudanças na população brasileira: com um aumento na população de idosos em relação às 

demais faixas etárias (IBGE, 2010). 

Isso se deu através do aumento da expectativa e vida em todo o mundo, nos países 

mais desenvolvidos tem uma expectativa de vida melhor e mais abrangente, já nos países 

subdesenvolvidos essa expectativa de vida é mais restrita. No Brasil a expectativa de vida está 

dentre os 70/76 anos de idade, mas sabemos que para essa expectativa de vida ser mais 

prolongada, requer Enes fatores, sendo que esses fatores se dão com cuidados desde cedo, 

entretanto, a preocupação maior é quando o ser humanos chega no estágio da terceira idade, 

pois é a fase que requer mais cuidados em todos os aspectos (saúde, alimentação, cuidado 

com o corpo, etc.). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, a população na faixa dos 

sessenta anos vem apresentando elevados índices de crescimento e estudos estatísticos 
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apontam que em 2025 os brasileiros sexagenários ultrapassarão a cifra de trinta e dois 

milhões, como se lê: 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, a população 

brasileira na faixa dos sessenta anos vem apresentando elevados índices 

de crescimento. Estudos estatísticos indicam que em 2025 os brasileiros 

sexagenários ultrapassarão a impressionante cifra de trinta e dois 

milhões. Ao apresentar tantas pessoas nessa faixa etária, o Brasil terá a 

sexta maior população de idosos do mundo, só perdendo para China 

(duzentos e oitenta e quatro milhões), Índia (cento e quarenta e seis 

milhões), antiga URSS (sessenta e quatro milhões), EUA (sessenta e sete 

milhões) e Japão (trinta e três milhões) (CARVALHO 

FILHO:2003,p.157).  

Ademais, em se tratando de matéria de cuidados e de direitos, o Estatuto do Idoso 

de 2003, mas só vigente em 2004, trás no seu Título II os Direitos Fundamentais referentes à 

terceira idade, que veio elencar muito bem as garantias dos seus direitos. 

Dessa forma, o que os Direitos Fundamentais referentes à terceira idade podem 

contribuir na vida dos idosos? 

Esse artigo tem como objetivo geral analisar a garantia dos direitos fundamentais 

referentes à terceira idade e o que eles asseguram a essa classe. 

Assim tem como objetivos específicos: ressaltar o surgimento dos direitos 

fundamentais e seu processo histórico e conhecer o que os direitos fundamentais 

proporcionam na vida de cada idoso; 

2 ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

REFERENTES A TERCEIRA IDADE 

Basicamente a origem dos direitos fundamentais referentes à terceira idade no 

Brasil, veio elencar justamente com o surgimento de outros direitos pertinentes à mesma 

classe. 

Os direitos fundamentais é uma espécie de direitos dos idosos. Mas como esses 

direitos tiveram origem? Esses direitos eclodiram no Brasil mediante vários acontecimentos e 

um deles é porque já estava havendo a implantação de direitos aos idosos em vários países a 

fora. 

O marco legal reconhecido mundialmente como relacionado aos direitos dos 

idosos foi em 10 de dezembro de 1948, dia no qual a Assembleia Geral das Nações Unidas 

promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este documento histórico, além de 
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afirmar que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, define em seu 

artigo 25, os universais direitos dos idosos: 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 

sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 

direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora do seu controle (ONU, 1948).  

Camarano e Pasinato (2004) dizem que o início das políticas públicas para idosos, 

em âmbito global, só veio acontecer com a 1ª Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, 

em Viena, no ano de 1982, cujo resultado foi um plano global de ação que gerou objetivos 

como: garantir segurança econômica, social, autonomia e integração dessa população ao 

processo de desenvolvimento das nações, inclusive percebendo o idoso como um potencial 

consumidor. 

Posteriormente alguns países da América do Sul, como o Equador, o Brasil e a 

Bolívia, modificaram suas Constituições que favoreciam os idosos. 

Debert (2004) diz que, em 1961, foi criada a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, visando apoiar obras, organizações e pesquisas relacionadas à velhice. Em 

1963, o Serviço Social do Comércio – SESC – começa suas atividades de amparo aos idosos, 

o que, mais tarde, revoluciona a assistência social ao idoso. O SESC tinha por finalidade 

promover um envelhecimento de qualidade aos idosos associados com atividades de lazer. 

Além do SESC, houve duas organizações pioneiras no Brasil: a Legião Brasileira 

de Assistência – LBA – (1942) e as Universidades para a Terceira Idade. A Universidade para 

a Terceira Idade começou na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), 

em 1982, e se alastrou pelas universidades públicas e privadas do país na década de 1990. Na 

LBA e no SESC, as atividades se voltam para trabalhos manuais, passeios, bailes, excursões, 

ginástica e conferências. Nas Universidades para Terceira Idade, nas quais a maioria do 

público era formada por mulheres (em alguns lugares, acima de 80%), as atividades foram 

focadas em aulas e conferências. A procura por essas Universidades justificava-se, pois, além 

do enriquecimento intelectual, o idoso teria a ampliação do círculo de amizades para fugir da 

solidão. 

Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS –, 

reunindo todos os Institutos. Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência Social, 
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desvinculando questões previdenciárias e de aposentadorias das empresas e dos sindicatos 

(HADDAD, 2001). 

Em 1974, o Governo Federal inicia a assistência ao idoso através do INPS. 

Durante a década de 1970, o Governo Federal cria benefícios não contributivos para idosos 

carentes: as aposentadorias rurais e a Renda Mensal Vitalícia (RMV), para trabalhadores 

carentes urbanos ou rurais. As RMVs foram às primeiras políticas para a proteção ao idoso 

necessitado no Brasil (CAMARANO; PASINATO, 2004). 

Camarano e Pasinato (2004) dizem ainda que mudanças ocorreram no papel do 

idoso para com a sociedade brasileira. Em 1977, tornava-se real a organização social 

denominada Associação Cearense Pró-Idosos (Acepi), que tinha por objetivo reivindicar os 

direitos dos idosos em parceria com o Governo Federal, juntamente com a Confederação 

Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap), criada em 1984, e com a Associação 

Nacional de Gerontologia (ANG), em 1985, ambas voltadas para ações de atenção ao idoso. 

Nessa mesma década, ocorreu a proliferação de conselhos, comitês e comissões que 

assessoravam a Administração Pública em relação ao idoso. 

O final da década de 1980 foi marcado pela crescente aquisição dos direitos 

sociais e por movimentos dos idosos na luta pela cidadania no Brasil. Essa participação social 

vem contribuindo sobremaneira na construção de uma nova imagem do idoso, eliminando a 

velha cultura de solidão e inutilidade dessa população.  

O processo de construção das políticas culminou com a universalização dos 

direitos legitimados pela Constituição Federal de 1988. Nesse período, o Brasil rompia com a 

ditadura militar e se tornava democrático. Surgindo assim, um novo contexto social, com 

direitos e garantias baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 

1948, o que significou também um marco para os direitos dos idosos, pois, no seu artigo 25, a 

Declaração diz que: 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 

sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 

direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora do seu controle (ONU, 1948).  

O Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a implementar políticas 

que garantam renda ao trabalhador, sendo que a Constituição Federal de 1988 teve relevante 
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contribuição nesse processo. Com a Constituição de 1988, o Brasil passa a ter a Previdência 

Social como um seguro social; e a Assistência Social deixa de ser um favor para se tornar uma 

política pública não contributiva e de direito.  

Mas foi somente com a Constituição de 1988 que as políticas para os idosos 

tiveram grande avanço, pois a seguridade social desvinculou-se do contexto trabalhista e 

assistencialista, passando a direito de cidadania, tendo como princípios básicos a 

Universalização, a Igualdade de benefícios rurais e urbanos, a fixação do benefício em 01 

(um) salário mínimo e a participação comunitária.  

Nos avanços conquistados com a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, são citadas várias passagens que também fazem referência aos idosos e aos seus 

direitos, como no artigos 3, inciso IV, que reza que o Estado deve promover o bem de todos, 

sem preconceitos de idade; o artigo 7, inciso XXX, proíbe diferenças salariais e critérios de 

admissão por idade; o artigo 14 declara como facultativo o voto para pessoas maiores de 70 

(setenta) anos; o artigo 195 remete ao fato de que a seguridade social terá recursos 

provenientes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; o artigo 196 

explicita a saúde como direito de todos e dever do Estado, com acesso universal e igualitário; 

o artigo 201 prevê cobertura previdenciária por invalidez, morte e idade avançada, 

estabelecendo aposentadoria ao homem com 65 anos e à mulher com 60 anos, e reduz em 

cinco anos a aposentadoria para trabalhadores rurais (BRASIL, 1988).  

A Lei Federal nº 11.433, de 28 de dezembro de 2006, instituiu o dia 1º de outubro 

como Dia Nacional do Idoso, ficando os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e 

implantação da Política Nacional do Idoso – PNI –, e por promoverem e realizarem eventos e 

divulgação para valorização do idoso na sociedade (BRASIL, 2006).  

Dessa forma, em 1994 foi implantado a Política Nacional do Idoso. No entanto, 

após seis anos de tramitação no Congresso Nacional, foi sancionada a Lei Federal nº 10.741, 

em 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, regulamentando os direitos da 

faixa populacional brasileira com idade igual ou superior a 60 anos.  

O Estatuto do Idoso busca oferecer tratamento integral e de longo prazo, com 

medidas que visem ao bem-estar dos idosos. Além disso, objetiva também promover 

igualdade e justiça social para a população idosa mais fragilizada.  
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Assim posto, a lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) trouxe vários direitos, dentre eles 

os direitos fundamentais, que estabelecem normas fundamentais de proporcionar uma vida digna 

aos idosos. 

3 PROPORCIONALIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA VIDA DOS 

IDOSOS 

Os direitos fundamentais se encontram no título II (Dos Direitos e Fundamentos) 

Capítulo I, do Estatuto do Idoso, onde trazem vários benefícios para a terceira idade. 

Dentre esses direitos destaca-se: o direito à vida, à liberdade, ao respeito e a 

dignidade, à alimentação, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e ao laser, a 

profissionalização e inserção ao trabalho, amparo perante a previdência social e à assistência 

social, ao transporte, conforme adiante aduzido: 

Direito à vida – assegura ao idoso o direito de envelhecer de forma saudável, com 

a integral proteção do Estado, por meio de programas de inclusão social e políticas públicas; 

Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade:  

Prevê o Estatuto do Idoso que é obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à 

pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos 

civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis (BRASIL, 2003). 

Direito a alimentação – nesse direito a obrigação a prestar alimentos também se 

estende aos familiares de forma solidária, sendo que o acordo de prestar alimentos pode ser 

firmado pelo Parquet, que terá efeito extrajudicial, passando a obrigação para o Estado 

quando os familiares não tiverem condições de provê-los. 

Direito a Saúde – atenção especial do Estado por meio do Sistema único de Saúde 

– SUS, no tratamento e prevenção de doenças que atingem as pessoas da terceira idade, 

inclusive, acompanhamento geriátrico especializado e gerontológico, cujo atendimento é feito 

em ambulatórios e domiciliar para àqueles que são impossibilitados de se locomoverem, etc. 

Educação, Cultura, Esporte e Laser – o acesso à educação, com observância de 

currículos, metodologia e materiais didáticos adequados, técnicas de comunicação, 

computação e demais avanços tecnológicos; criação da universidade aberta para os idosos e 

para facilitar a leitura deles, com publicação de livros e periódicos. 

 Profissionalização e Trabalho – primeiro ponto que precisa ser respeitado são as 

condições físicas e psíquicas do idoso na atividade profissional, sendo proibida a 

discriminação quanto a idade, com exceções em casos excepcionais; a idade é o primeiro 
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critério de desempate em concurso público; o poder público tem obrigação de criar programas 

de profissionalização especializado para os idosos. 

Previdência Social – os critérios de reajuste devem preservar o valor real de 

aposentadoria ou pensão; a aposentadoria e demais benefícios previdenciários serão 

concedidos conforme as normas estabelecidas na legislação pertinente. 

Assistência Social – os idosos que não contribuíram ou não mantiveram a 

condição de segurado da Previdência Social, são amparados pela Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS, mas precisam atender aos requisitos estabelecidos nesta lei. 

Habitação – todo idoso tem direito a ter moradia digna para ele e para sua família; 

os programas habitacionais financiados com recursos públicos devem observar reserva de 3% 

das unidades para os idosos, sendo o financiamento compatível com a aposentadoria ou a 

pensão e sem barreiras arquitetônicas e urbanísticas. 

Transporte – é gratuito os transportes coletivos e urbanos e semiurbanos para 

idosos maiores de 65 anos de idade, com direito a 2 (duas) vagas gratuitas nos transportes 

coletivos interestaduais, sendo que por veículo tem direito ao desconto de 50% na passagem, 

mas precisam ter renda de até 2 (dois) salários mínimos, bem como direito a reservas de 5% 

das vagas em estacionamento. 

4 METODOLOGIA 

Segundo Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, 

abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações 

avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico 

etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que 

foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de 

debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. 

A metodologia utilizada trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual foi 

pesquisado um numero satisfatório de artigos em relação ao tema abordado, artigos 

encontrados em sites como: Google, Scielo e lilacs, utilizando-se as palavras-chave (terceira 

idade, garantias de direitos, conscientização). 

Analisando os objetivos abordados na introdução e fazendo uma averiguação dos 

direitos fundamentais aos idosos até chegar a uma conclusão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, vimos que houve um aumento da expectativa de vida em todo 

o mundo, onde a classe que teve enfoque neste artigo foi à terceira idade, mencionamos o que 

é a terceira idade, mas a propositura maior é analisar os direitos fundamentais referentes a 

essa classe e saber se as garantias e direitos referentes aos idosos trazidos pelos Direitos 

Fundamentais presentes no Estatuto do Idoso tem eficácia concreta na pratica. 

Segundo os artigos pesquisados e escolhidos para a formulação desse trabalho 

científico, como também a posição de vários autores referentes ao mesmo tema, os Direitos 

Fundamentais ainda não tem uma eficácia plena na realidade das pessoas idosas e que 

realmente os direitos foram conquistados através de todo um procedimento histórico, mas que 

na prática vem mostrando diferente.  

Primeiro ponto, temos que partir de uma conscientização e buscarmos uma 

sociedade consciente e reconhecedora dos direitos pertencentes a essa classe, posteriormente 

lutarmos juntos para a efetivação desses direitos e para que a lei realmente seja válida. 

 O primordial dos Direitos Fundamentais aos idosos é estabelecer uma vida digna 

a estas pessoas, para que essa classe não seja submetida a ter uma vida sem qualidade, dando 

por direito o essencial para que o idoso possa ter uma vida de qualidade.  

Mas quantos idosos ainda são submetidos a ter uma vida sem as mínimas 

condições necessárias? Quantos idosos são maltratados até hoje? Quantos idosos não têm 

moradia digna? Não tem uma alimentação digna? Não tem seus reais direitos efetivados em 

relação aos transportes públicos? Não tem seus direitos vigentes em relação à Saúde Pública? 

Quantos? Vários, é o que mais vemos no nosso dia a dia. 

É dever do Estado estabelecer políticas públicas para atender e dar assistência as 

necessidades dessa classe, mas isto juntamente com a participação da sociedade, por que é 

dever de todos. Cuidar dos idosos hoje e reconhecer seus direitos e cuidar do seu próprio 

futuro amanhã e ser reconhecedor dos seus próprios direitos, pois os atos e feitos ficam como 

exemplo para as futuras gerações. 

Conclui-se que, os direitos realmente foram conquistados ao logo do tempo e 

estão firmados na letra da lei, porém, infelizmente não tem efeito fora dela. A caminhada para 

termos uma sociedade mais reconhecedora é uma jornada longa, mas nunca podemos deixar 
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de lutar por reconhecimento e efetivação dos Direitos Fundamentais na vida dos idosos, 

porque isso não é um favor e sim um direito. 
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