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1. Introdução 
 
 Este trabalho foi concebido para enumerar os direitos daqueles que se encontram 
no outono da vida, na melhor idade, como dizem alguns. Nesta era de globalização em 
que se coloca como tendência a responsabilidade social, a solidariedade, a inclusão, 
parece oportuno tratar do tema. Além disso, as estatísticas demográficas1 e a experiência 
dos cientistas indicam que a vida média, a expectativa de vida, vem crescendo 
rapidamente. É excessivamente difícil romper a barreira atual que prioriza o vigor da 
juventude. Enorme é o preconceito contra o ancião. Somente os jovens têm vez e voz. 
Mas sempre é tempo de contribuir de alguma maneira para reverter a situação. 
 

Antes, porém, de se tratar de aspectos específicos dos direitos dos idosos, 
importa considerar as realidades da vida, a ética, os direitos humanos e os direitos da 
pessoa humana, já que o idoso é antes de tudo um ser humano. São inúmeros os  
dilemas éticos que envolvem instituições e  profissionais que lidam com esse público.  

 
                                                
1 No mundo, em 2050, um quinto da população será de idosos. O crescimento da população de idosos, em 
números absolutos e relativos, é um fenômeno mundial e está ocorrendo a um nível sem precedentes. Em 
1950, eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo e, já em 1998, quase cinco décadas depois, este 
contingente alcançava 579 milhões de pessoas, um crescimento de quase 8 milhões de pessoas idosas por 
ano. As projeções indicam que, em 2050, a população idosa será de 1.900 milhões de pessoas, montante 
equivalente à população infantil de 0 a 14 anos de idade . Uma das explicações para esse fenômeno é o 
aumento, verificado desde 1950, de 19 anos na esperança de vida ao nascer em todo o mundo. Os 
números mostram que, atualmente, uma em cada dez pessoas tem 60 anos de idade ou mais e, para 2050, 
estima-se que a relação será de uma para cinco em todo o mundo, e de uma para três nos países 
desenvolvidos.E ainda, segundo as projeções, o número de pessoas com 100 anos de idade ou mais 
aumentará 15 vezes, passando de 145.000 pessoas em 1999 para 2,2 milhões em 2050. Os centenários, no 
Brasil, somavam 13.865 em 1991, e já em 2000 chegam a 24.576 pessoas, ou seja, um aumento de 77%. 
São Paulo tem o maior número de pessoas com 100 anos ou mais (4.457), seguido pela Bahia (2.808), 
Minas Gerais (2.765) e Rio de Janeiro (2.029). Cf. 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm, visitado em 19/10/2004. 
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2. Questionamentos éticos 

 
Até que ponto é válido o uso de meios de contenção dos idosos?  É legítima a 

prescrição de analgésicos ou narcóticos para aliviar a dor dos pacientes terminais, ainda 
que isto acarrete como efeito indesejável a morte? Qual a atitude correta a ser adotada 
nessas circunstâncias?  
 
 Estas e muitas outras perguntas causam angustia, quando se tem que resolver 
situações no dia-a-dia do trato com pessoas idosas.  
 
 A legislação impõe-nos uma série de normas a serem cumpridas para o bom 
desempenho das atividades desenvolvidas pelos profissionais, que cuidam dos idosos. 
Entretanto, a conduta ética desses profissionais, especialmente os da área de saúde, não 
se limita ao mero cumprimento da legislação, mas deve resultar da adoção dos 
princípios morais que norteiam seu modo de agir.  
 
 Há muitas leis injustas ou imorais, que conflitam com os princípios éticos 
incorporados à vida dos idosos e dos profissionais que os cuidam. Nessas circunstâncias 
é importante lembrar o ensinamento de Couture2: “teu dever é lutar pelo direito, porém, quando 
encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça”. É que o direito é um meio para 
atingir a justiça. Daí a razão de se esperar dos profissionais, que a sua conduta 
ultrapasse o simples cumprimento da legislação, para atender as necessidades 
decorrentes da grandeza e dignidade do ser humano. Nesse sentido a ética desenvolve 
importante papel, na medida em que aplica o saber às ações humanas. Com efeito, “la 
ética es la parte de la filosofia que estudia la moralidad del obrar humano; es decir, considera los actos 
humanos en cuanto son buenos o malos.”3 

 
            Como a ética é uma ciência que estuda a conduta humana, ou seja, o ser humano 
na sua inteireza,  ela deve permear todas as ações da pessoa humana, que, no dizer de 
Pareyson4, é um indivíduo “unico, irripetibile, inconfondibile, imparagonabile, insostituibile” 
 

As raízes ou fontes de moralidade dos atos humanos fundam-se na consideração 
de seu objeto, circunstâncias e finalidade.5 Assim, o objeto seria a realidade perseguida 
pelo ato. As circunstâncias seriam identificadas pelos fatores ou modificações que 
afetam o ato humano. Quem age, onde, como, por quê, com que meios. Devem ser 
analisadas, também, certas características atenuantes e agravantes do ato contemplado. 
Por último, a finalidade, isto é, a intenção que move o agente a realizar o ato, pode, ou 
não, coincidir com o objeto da ação. 
 
 Para que um ato seja bom faz-se mister que sejam bons o objeto, as 
circunstâncias e o fim. Basta que qualquer um desses três elementos seja caracterizado 
como mau, para que o ato seja considerado mau.6  
                                                
2 COUTURE, Eduardo. Os mandamentos do Advogado. Porto Alegre: Sergio A. Fabris Editor, 
1979.p.39. 
3 LUÑO, Angel Rodriguez. Etica. 3ª ed., Pamplona :Ed. EUNSA, 1989, p.17. 
4 PAREYSON, Luigi. Esistenza e persona. Genova: Il Melangolo, 1985, p.176. 
5 PÉREZ, Rafael Gómez. Deontología Jurídica. Pamplona: Ed. Universidad de Navarra , 1991, p. 59. 
6ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de; WHITAKER, Maria do Carmo; RAMOS José Maria Rodriguez. 
Fundamentos de Ética Empresarial e Econômica. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p 48. 
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 Retomam-se, aqui as perguntas acima suscitadas para tentar responde-las 
seguindo esses critérios. 
 
 Até que ponto é válido o uso de meios de contenção (privação de liberdade de 
locomoção) dos idosos? 
 
 O objeto perseguido com esta medida é a segurança do próprio ancião. As 
circunstâncias que envolvem o idoso desse exemplo são as seguintes: está 
impossibilitado de se locomover pelas próprias pernas e não tem plena consciência das 
conseqüências que acarretariam uma queda por estar privado de lucidez. É preciso, 
entretanto, que os meios empregados para imobilizá-lo sejam os menos gravosos 
possíveis, de modo que o mal provocado pela contenção (privação de liberdade de 
locomoção) seja menor que o risco de se machucar gravemente. Neste caso, a finalidade 
do ato de contenção, isto é, a segurança da pessoa, confunde-se com o objeto do ato ora 
analisado. Pode-se concluir, portanto, que é possível a adoção desta medida, já que o 
objeto, as circunstâncias e a finalidade  são bons. 
   
 Analise-se, agora a segunda questão, acima colocada. É legítima a prescrição de 
analgésicos ou narcóticos para aliviar ou evitar dores insuportáveis dos pacientes 
terminais, ainda que isto acarrete como efeito indesejável a morte?  Neste caso a 
finalidade buscada é o alívio do paciente, a tentativa de garantir o direito de morrer com 
dignidade, oferecendo-lhe condições de tolerar dores insuportáveis. Trata-se do 
princípio do duplo efeito: um efeito bom que é desejado e, simultaneamente, um efeito 
mau, que não pode ser evitado.7  
 
 O objeto e as circunstâncias que envolvem o caso (alívio dos sofrimentos, a cura, 
a preservação da vida), reclamam esta atitude, que deve ser empregada com os devidos 
cuidados. 
 
 A decisão adotada no caso do exemplo acima não se confunde com a prática da 
eutanásia, que se define como ação ou omissão destinada a provocar a morte de um ser 
humano, com a finalidade de suprimir o sofrimento. O agente da eutanásia visa 
diretamente a morte, o que não está correto8. No caso do exemplo, objetiva-se o alívio 
do paciente, embora correndo o risco de, como conseqüência indesejável, sobrevir a 
morte.  
 
 Nas hipóteses acima estudadas, o maior bem que se pretende proteger é a 
dignidade do ser humano, isto é, garantir-lhe condições de viver em plenitude como 
pessoa, como aquele ser único e irrepetível, que foi chamado à existência e tem uma 
missão a cumprir.  
 
  De modo menos filosófico e bem prático, pode-se reproduzir, com pequena 
adaptação, as perguntas formuladas por Laura Nash,9 que permitem auferir a 
sensibilidade moral, ao se analisar determinada conduta. São elas: isso é certo? Isso é 
justo? Estou prejudicando alguém? Eu poderia divulgar isso para o público ou para os 
                                                
7 LEVY, Jr. Mauricio. Algumas reflexões sobre a eutanásia. Interprensa ip. Ano III. Número 23. Abril de 
1999, p. 3. 
8 Idem, p.3. 
9 NASH,Laura. Ética nas Empresas. (trad. de Katia A. Roque) São Paulo: Makron Books, 2001,p. 119. 
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agentes de fiscalização da saúde ? Eu contaria, com tranqüilidade, ao filho do idoso as 
medidas empregadas no seu tratamento, ou nos cuidados que lhe são dispensados? Eu 
gostaria que isso acontecesse comigo? 
 
3. Distinção entre as leis da natureza e a lei natural 
 

Pode-se identificar algumas leis que são específicas da natureza humana, 
distinguindo-as daquelas que os seres humanos partilham com as outras realidades do 
mundo vegetal, animal, mineral. Assim, tem-se as leis da biologia, física, química, e 
outras. As leis decorrentes destas ciências incidem inexoravelmente. Não é possível 
detê-las sem o emprego de um artifício extraordinário.  

 
Entretanto, se forem consideradas as leis peculiares à natureza humana, forçoso 

será constatar que, a filosofia, a psicologia, a sociologia, o direito, entre outras ciências, 
formulam leis que o homem, mediante suas potências de inteligência, vontade e 
liberdade, pode contestá-las ou aderir a elas, tomando a decisão de cumpri-las ou não. 

 
Veja-se, por exemplo, um corpo material: uma pedra não pode escolher se 

obedece ou não à lei da gravidade. Se alguém soltá-la de certa altura, ela 
inevitavelmente cairá. O homem, ao contrário, se desejar desobedecer uma lei de 
trânsito poderá fazê-lo, certamente correndo riscos, que assumirá ou não, segundo a sua 
consciência.   
 

“Cada homem está sujeito, a todo momento, a diversos conjuntos de 
leis,  mas há apenas um ao qual pode desobedecer livremente... O 
homem não pode desobedecer às leis que compartilha com as outras 
coisas,  mas à lei que é peculiar à natureza humana, à lei que não 
compartilha nem com os animais, nem com os vegetais, nem com os 
seres inorgânicos, a essa lei pode desobedecer, se assim o quiser.”10 

 
 

Essa lei peculiar à natureza humana é a lei natural, conhecida de todos, como 
uma inclinação impressa na natureza de cada ser humano. “A  lei natural contem todos os 
bens e fins essenciais que o homem deve conseguir e respeitar para atingir seu aperfeiçoamento integral e 
alcançar sua finalidade última11”. Deduzir a lei natural a partir da natureza humana é proceder 
em conformidade com os mesmos princípios de investigação da realidade e da 
experiência, que outras ciências empregam para estabelecer suas leis. Assim, a lei da 
natureza humana estabelece o modo de agir dos  seres humanos, já que o modo de agir 
segue o modo de ser. Em conseqüência, a plenitude da realização da pessoa será 
atingida na  medida em que ela busque a Verdade e o Bem, que a conduzirão à 
felicidade plena. 
 
4.O ser humano: essência e existência 
 
 O ser humano, jovem ou idoso, tem notas características que o distingue dos 
demais seres criados. É o único que exerce uma atividade intelectiva. A pessoa humana 
foi convocada à existência e alcançará a sua plenitude na medida em que se propuser, 
com sua inteligência, buscar a Verdade e com sua vontade e liberdade  procurar o Bem. 
Sua existência, portanto, transcorre mediante a atualização dessas potências. 

                                                
10 LEWIS,C.S. Mero cristianismo.  São Paulo: Quadrante, 1997, p.20/21. 
11 RODRIGUEZ LUÑO, Angel.op. cit., p.90 
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 A natureza humana se realiza e se aperfeiçoa mediante decisões livres, através 

das quais o homem e a mulher desenvolvem suas capacidades e vão adquirindo o seu 
aperfeiçoamento integral. A ética contribui para que o ser humano, no decorrer de sua 
existência, promova um desenvolvimento harmônico e equilibrado das distintas 
potencialidades, que compõem a sua essência. Ora, o  fim do ser humano é alcançar a 
felicidade. Considerando-se que a inteligência tende para a Verdade e a vontade para o 
Bem, poder-se-ia dizer que a pessoa estará tanto mais perto de seu fim último, quanto 
mais se aproximar da Verdade e do Bem.12 

 
O problema é que a Verdade e o Bem nem sempre são facilmente identificáveis. 

Muitas vezes certas situações nos são apresentadas com a aparência de verdade e de 
bem mas, na realidade não o são. Como distinguir isso com clareza? Como identificar a 
Verdade e o Bem?  

 
“Sócrates distingue os desejos arbitrários, da vontade.Quem faz 
somente o que lhe apraz corre atrás de um bem apenas aparente, que é 
o que o seu capricho pede. A nossa vontade, ao contrário só pode ter 
como objeto um bem autêntico, pois, enquanto o conceito de desejo 
deixa perfeitamente margem a ilusões acerca do valor do que se 
deseja, ninguém pode querer conscientemente o que é mau e nocivo. 
Quem age não quer exatamente o que faz, mas aquilo porque faz. E 
este fim é por natureza o bom e o salutar, não o que é mau e 
pernicioso. A execução, o desterro e a confiscação de bens, principais 
manifestações do poder do tirano, não podem constituir um fim, mas 
são apenas meios: e não podemos querê-los no verdadeiro sentido da 
palavra, se não representarem um bem e forem só prejudiciais.” 13 

 
                                   

A natureza humana necessita de normas que contribuam para orientá-la  na 
adequada busca de meios para alcançar o Bem, assim como cultivar  hábitos que lhe 
permitam alcançá-lo. 
 
5. A realidade da pessoa idosa 
 
 Como se viu, são inerentes ao ser humano, integram sua essência, a inteligência, 
a memória, a consciência, a vontade, a emoção, a percepção, a sensação e todas as 
capacidades da vida intelectiva, emocional e sensitiva. As pessoas que lidam com idosos 
sabem que, por decorrência da idade, podem ser afetados estes atributos essenciais. 
Com efeito, ficam debilitadas, por exemplo, a memória, a vontade, a capacidade de 
raciocinar, a percepção e, por essa razão, a conduta ética no trato com essas pessoas 
deve ser exemplar.  
 
 É essencial que o idoso nunca perca a sua dignidade de pessoa. Daí a 
necessidade de se redobrar os cuidados na prestação de serviços aos anciãos. Faz-se 
mister ampará-los e auxiliá-los, proporcionado-lhes os meios de existirem plenamente, 
ou seja, assegurando-lhes as possibilidades de realizarem as notas características da sua 

                                                
12FREITAS, Lourdes Maria Silva; SACCHI, Mario Gaspar; WHITAKER, Maria do Carmo. Ética na 
Internet: uma contribuição para as empresas. TCC apresentado perante banca da Fundação Armando 
Álvares Penteado – FAAP, curso Master em Tecnologia da Educação, São Paulo, junho 2004, p. 18/19 
13 JAEGER, Werner. Paidéia.A formação do homem grego. São Paulo: Herder, 1936, p.616. 
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essência, incentivando-os e ajudando-os na procura da Verdade e do Bem. 
 
 A lei natural orienta a conduta humana para a ordem do amor, fazendo com que 
os fins subjetivos correspondam aos fins existenciais objetivos, de forma a que a 
natureza humana atinja a sua plenitude. 14 
 
 Vale lembrar ainda, de modo muito resumido, que existem fatores que 
dificultam a adesão da inteligência à Verdade e da vontade ao Bem. São eles ignorância, 
debilidade e malícia15. Por isso se os aspectos natural e racional da lei moral não forem 
devidamente articulados o entendimento da lei natural poderá ser prejudicado. Impõe-se 
um esforço sério para minimizar os efeitos destes fatores e, melhor ainda, incentivar 
programas para idosos que os ajudem a superar tais deficiências. 
 
 Faz-se mister alertar os profissionais e até mesmo familiares que cuidam dos 
idosos. Não se pode cassar a liberdade da pessoa idosa. A garantia de o idoso agir 
livremente, tanto sob o ponto de vista intelectual, como físico, é um valor que deve ser 
preservado a todo custo.  
 
     Às vezes, por comodismo ou falta de sensibilidade, o acompanhante do idoso 
afirma que é desejo dele, por exemplo, agasalhar-se, ou ingerir determinado alimento, 
ou praticar certa atividade, quando na verdade o que se pretende fazer é prevalecer a 
vontade de quem fala e não a da própria pessoa interessada, no caso, a vontade do idoso.  
 
 Foi triste ouvir o comentário daquela senhora de oitenta anos, dizendo que na 
casa de repouso onde morava, tratavam-na muito bem, não deixavam que lhe faltasse 
nada. Porém, jamais lhe perguntaram se gostava dos alimentos que lhe serviam nas 
refeições. Agasalhavam-na em momento que sentia calor. Ligavam a televisão para que 
se distraísse, quando estava mais interessada em ler a carta e ver as fotos que recebera 
de sua neta.      

 
          É nesse sentido que se deve cuidar de que não seja cassada a liberdade do idoso. 
Impõe-se que ele  faça opções e  aja livremente. Importa, também, cuidar para que a 
pessoa idosa faça tudo que as suas condições físicas lhe permitam. Assim, se tem 
possibilidade de caminhar para apanhar um objeto, é bom que se exercite e se 
movimente. É preciso fazer com que o idoso se sinta útil e realize atividades de modo 
independente. É claro que o bom senso deve nortear a conduta de quem está atento e 
desenvolveu sensibilidade para captar  esses aspectos, a fim de considerar quais  os 
limites da exigência e da tolerância no trato com o idoso. 

 
6. Direitos Humanos 
 
 Direitos Humanos são os direitos essenciais que fazem parte da própria natureza 
humana. Estão ligados a princípios universais decorrentes do direito natural. Aristóteles 
distinguiu o justo por natureza do justo por lei.16 As noções de bem e de mal estão inatas 
nos seres humanos e fazem com que haja uma inclinação natural para o bem e para a 
procura da verdade. Com efeito, o homem será tanto mais perfeito e estará cada vez 
mais próximo de sua plenitude, quanto mais se aproximar do fim para o qual foi criado.  
                                                
14ARRUDA, op.cit.p.47. 
15 Idem, p. 47. 
16 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, S.Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 331. 
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 Baseado nestes conceitos surge o direito positivo. O conjunto de preceitos que 
constitui o direito natural  
 

 “não se contrapõe, como se costuma dizer, ao direito positivo, pois 
não se choca com este, nem é paralelo a este, mas constitui o seu 
fundamento, a sua fonte o seu princípio gerador, o ponto de partida de 
onde a razão, aplicada aos dados da experiência, sai a campo para 
formular e aperfeiçoar o sistema das normas positivas.”17 

 
 Os direitos humanos têm caráter universal, ou seja, são iguais para todos os 
povos. A ignorância, debilidade e malícia, deturpam a inclinação natural do ser humano 
para a verdade e para o bem. É esta a razão de muitas vezes ocorrerem desvios de 
conduta e comportamento que geram atrocidades. São inadmissíveis e não podem ser 
presenciados, de braços cruzados ou apenas com lamentações, atos como massacres, 
crueldades, torturas, e qualquer outro tipo de arbitrariedade. Impõe-se uma atitude 
positiva no sentido de minimizar e banir tais atos. 
 
 O conteúdo dos direitos humanos é fruto de uma evolução histórica. Nesses anos 
de história da humanidade tem-se testemunhado a luta de muitas pessoas pela completa 
implantação e reconhecimento desses direitos considerados fundamentais. 
 
 Nos meados deste milênio há um clamor enorme pela paz, pelo desenvolvimento 
e autodeterminação dos povos, pelo meio ambiente saudável e ecologicamente 
equilibrado, pela solidariedade, pela erradicação da fome e da miséria, pela inclusão de 
pessoas que por diversas razões são, vergonhosamente consideradas um ônus pela 
sociedade. 
 
 Os direitos humanos são interesse não só de cada Estado, mas de toda 
comunidade internacional, de toda a humanidade. 
 
7. Instrumentos de Direitos Humanos 
 
 Convenções, Tratados, Acordos etc. onde estão escritas formas de 
procedimentos essenciais a uma vida digna das pessoas têm recebido adesão de vários 
países. 
 
 A Organização das Nações Unidas (ONU) – órgão internacional formado por 
vários países do mundo - tem por finalidade, entre outras, orientar e fiscalizar o 
cumprimento desses documentos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o instrumento internacional 
mais importante sobre o assunto. Foi adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) 
da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.18 

 De modo geral, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz afirmações 
que foram adotadas pelas constituições de todos os países modernos, mas infelizmente 
ainda continuam sendo um sonho as aspirações ali contidas. A repressão, a tirania, a 
                                                
17 Enc. Saraiva do Direito. Coord. Prof. Rubens Limongi França. S. P.: Saraiva, 1977, vol. 27, p. 116 
18 No site  http://www.mj.gov.br/sedh/dpdh/gpdh/ddh_bib_inter_universal.htm, contém o texto integral do 
documento. (visitado em 18/10/2004). 
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guerra,  a opressão, agora como antes, permanecem como metas a serem atingidas. O 
desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos ainda ferem a consciência daqueles que 
se dedicam à luta pela Justiça. Esta constatação, entretanto, jamais poderá ser motivo de 
desânimo. Ao contrário, deve ser um clamor que convoca cada ser humano a fazer a sua 
parte, a desinstalar-se de seu comodismo e lutar pelo reconhecimento concreto desses 
direitos. Esta tarefa há de ser iniciada no próprio lar, no convívio com os parentes e 
amigos idosos, para, então, se projetar na sociedade. 
 
 O Centro Internacional de Informação para o envelhecimento saudável, teve suas 
atividades iniciais direcionadas para o Movimento Global para o Envelhecimento Ativo 
(MGEA). Este Movimento, por sua vez,  foi concebido pela OMS - Organização 
Mundial de Saúde e lançado em 1999, durante o Ano Internacional do Idoso. De acordo 
com a OMS, o conceito de envelhecimento ativo consiste em levar, na medida em que 
se envelhece, uma vida produtiva e saudável na família, na sociedade e na economia19. 
           
          No Brasil, a atenção pública começa a se voltar para os idosos mas, ainda, de 
modo muito incipiente.  Leis20, programas21 e projetos22, são muitos, porém, na prática, 
lentamente se concretizam. 
 
 Todo cidadão pode e deve denunciar violações dos Direitos Humanos. Para isso 
deve procurar em primeiro lugar os órgãos competentes de sua cidade, apresentando 
provas concretas de violações. São inúmeras as entidades que podem ser procuradas 
nessas ocasiões: Ministério da Justiça, Câmaras Municipais,23 Secretarias da Justiça, 
Procuradorias e Assistências Judiciárias, Promotoria de Justiça  de Defesa do Idoso e do 
Portador de Deficiência24, Ordem dos Advogados do Brasil, Delegacias Especializadas 
da Mulher, etc., ou organizações não governamentais que tratam do assunto, como o 
Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e a Anistia Internacional. 
 
 Podem ser citados, também, órgãos internacionais, preocupados com os direitos 
humanos, como o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Contra a Mulher – 
CEDAW, o Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a 
Organização dos Estados Americanos - OEA, a Organização das Nações Unidas - ONU, 
Organização Internacional do Trabalho - OIT, a Organização Mundial da Saúde - OMS, 
entre outras. 

                                                
19 http://www.cies.org.br/mgea1.asp, visitado em 24/10/2004 
20 Estatuto do idoso - Lei 10.741 de 01/10/2003, D.O.U. de 03/10/2003, p. 1; Lei 8.842, de 04/01/94 
regulamentada pelo Decreto Federal 1.948, de 03/07/96, que dispôs sobre a Política Nacional do Idoso, 
leis previdenciárias e inúmeras outras 
21 O Programa Nacional de Direitos Humanos – PNHD instituído pelo Decreto 1.904, de 13/05/96, 
propõe ações governamentais para defesa e promoção dos direitos humanos. Foi ampliado e alterado pelo 
Decreto 4.229, de 13/05/2002.  
22 Curso para a terceira idade no Acre ; Universidade da terceira idade no Maranhão ;Universidade da 
Terceira Idade da Universidade Federal de Pernambuco;Universidade da terceira idade em Brasília; 
Projeto Lar dos Idosos em Minas Gerais;   Atividades recreativas para a terceira idade no Mato Grosso; 
Recuperação da auto-estima dos idosos no Pará; Organizações não-governamentais habilitadas pelo 
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI; Idoso: viva melhor (conforme 
http://www.redegoverno.gov.br/Default.asp, visitado em 17/10/2004. 
23 A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo organizou e 
publicou o Guia Municipal de Direitos Humanos da Cidade de São Paulo, onde relaciona inúmeras 
entidades. O endereço eletrônico é: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Brasil/texto/texto_9.html., visitado em 18/10/2004. 
24 http://www.mpdft.gov.br/Orgaos/PromoJ/prodide/prodide.htm, visitado em 25/10/2004. 
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             O Estatuto do Idoso, instituído pela  lei 10.741/2003, dedicou um Título aos 
crimes cometidos contra pessoas idosas, tipificando tais atos que são considerados 
crimes sujeitos à ação penal pública incondicionada. Isto significa que, 
independentemente de representação do ofendido, a autoridade competente que receber 
a notícia do delito, tomará as medidas cabíveis. Assim, certas ações cometidas contra os 
idosos como discriminar, desdenhar, humilhar, menosprezar, retardar, dificultar ou 
deixar de prestar assistência ou socorro, abandona-lo e não prover suas necessidades 
básicas, entre outras, enumeradas nos artigos 96 a 108 do mencionado diploma legal, 
são punidas com  penas de reclusão ou detenção, segundo a sua gravidade. 
 
 
8.  Os Direitos Humanos na Constituição Brasileira 
 
8.1. Princípios Fundamentais  
 
 A Constituição Federal, logo no art. 1º declara que são princípios fundamentais 
da República Federal do Brasil, a cidadania, a dignidade humana e os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa (incisos II, III e IV). 
 
 Desta forma, a Carta Magna estipula que um dos objetivos fundamentais da 
República é o de promover o bem de todos, sem preconceito ou discriminação em face 
da idade do cidadão, bem como de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de 
discriminação (art. 3º, inciso IV).  
 
 A pessoa humana como sujeito de direitos e obrigações tornará plena sua 
dignidade na medida em que se aproximar do seu fim último, ou que adotar como ideal 
de vida valores e princípios que fundamentem a sua razão de viver.  
 
 Os direitos são capacidades morais para agir ou possuir. As leis que impõem 
deveres outorgam o direito de realizar o que foi mandado . 
 
 A dignidade humana dá, a cada homem, o direito de dispor de tudo aquilo de que 
necessita para uma vida à altura da sua origem e fim último. O senso da honra é a 
consciência viva da própria dignidade. 
 
 A dignidade de uma pessoa está na autenticidade e nobreza de suas tomadas de 
decisão em face do Absoluto.  
 
8.2. Direitos e Garantias Fundamentais 
 
 

Direitos e deveres individuais e coletivos (art.5º, incisos I  a LXXVII  da  
Constituição Federal) 

 
São cinco os valores preservados nesta norma de natureza constitucional: a vida, 

a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. 
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 Direito à vida  
 

- Está contemplado no caput do artigo 5º da Constituição Federal. 
Toda pessoa humana tem direito á vida. O idoso, como pessoa, 
merece todo respeito e deve viver em condições dignas25. Deve sentir 
estimulo e entusiasmo para enfrentar os desafios da última fase da 
vida. Assim, diante dos acontecimentos, não pode perguntar 
passivamente: o que irá acontecer. Pelo contrário, diante dos 
acontecimentos deve estar apto a perguntar: o que posso fazer? Qual 
a minha contribuição para solucionar este problema ou modificar 
esta situação, agora que tenho mais vivência e experiência que os 
jovens? 

 
Conclui-se que não basta garantir a vida, mas faz-se mister zelar pelas 
condições de vida dos idosos, a fim de que eles cultivem as 
qualidades do jovem de espírito, embora tragam em seu corpo as 
inexoráveis marcas da idade. 

 
 Direito à liberdade de: 
 

- manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato (caput do 
artigo 5º, inciso IV da Constituição Federal). A vedação do 
anonimato imposta pelo legislador constituinte pretende incutir 
responsabilidade, ao garantir a liberdade de pensamento. Assim, a 
pessoa que manifesta publicamente suas idéias tem a 
responsabilidade de sustentar suas afirmações. É claro que somente o 
idoso que tiver o perfeito domínio de suas faculdades mentais, 
poderá usufruir deste direito e submeter-se ao correspondente dever 
de se identificar ao expressar seu pensamento.  

 
- exercer o direito de resposta, proporcional ao agravo (artigo 5º, 

inciso V). Todo aquele que sofre ofensa, idoso ou não, tem direito de 
prestar esclarecimentos a respeito, ofertando suas razões e motivos. 
Além disso é garantido o direito à indenização por dano material, 
moral ou à imagem.  

 
- livre exercício de culto religioso, garantindo a inviolabilidade de 

consciência e de crença (artigo 5º, inciso VI). A consciência julga a 
bondade ou a malícia das ações da pessoa humana, formulando um 
juízo de valor. Daí a importância de que ela seja bem formada, 
voltada para o Bem e para a Verdade. Muitas vezes, no outono da 
vida, algumas pessoas, caem em si, como diz o ditado e procuram 
corrigir os erros do passado, cometidos por falta de uma consciência 

                                                
25 “O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços e dos 
objetos sociais”.  “É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violente, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” (§§ 2º e 3º do artigo 10 do 
Estatuto do Idoso) 
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bem formada. E sempre é tempo. Por isso os idosos devem ser 
estimulados a agirem segundo os ditames de uma consciência bem 
formada. 

 
Ademais, ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa, ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 
para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. (artigo 5º, inciso VIll). 

 
- expressão de atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação independentemente de censura ou licença (artigo 5º, 
inciso IX). Para a pessoa idosa a garantia dessa liberdade é muito 
importante. Com efeito, se foi alguém que durante a vida cultivou 
dons artísticos, essa fase da vida pode ser o momento ideal para 
escrever, expor suas obras, conceder entrevistas. Será a oportunidade 
de utilizar todos os meios de comunicação para transmitir sua 
experiência que, de uma forma ou de outra, contribuirá para a 
formação do patrimônio cultural de sua família, ou de círculos mais 
amplos, como a própria sociedade. 

 
O Estatuto do Idoso, prevê nos artigos 23 e 24, que ingressos para 
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, sejam 
proporcionados aos idosos com descontos de pelo menos cinqüenta 
por cento. Determina, também, que os meios de comunicação 
mantenham espaços e horários especiais voltados aos idosos, com 
finalidade informativa, educativa, artística e cultural.  

 
- preservar intimidade (artigo 5º, inciso X) (sigilo de 

correspondência, inclusive eletrônica) (artigo 5º, inciso XII). O 
direito à intimidade é, sem dúvida decorrente da dignidade da pessoa 
humana. Assim, é importante preservar o direito de escolha do idoso. 
Quantas vezes, a pretexto de ajudar o idoso, seus parentes ou pessoas 
que se incumbem de cuida-los, impõem os tipos de diversão, lazer, 
distrações, alimentação, que em suas concepções, a pessoa idosa 
gostaria. O fato é que na realidade, o idoso aceita para não contrariar, 
reprimindo a sua liberdade de escolha de um alimento, de usufruir 
um tempo de lazer, de uma companhia, até mesmo da cor ou espécie 
de roupa que gostaria de usar.  

 
Quantas vezes, o funcionário de uma casa de repouso, por exemplo, 
para simplificar seu trabalho, ou para abreviar o seu tempo de 
atendimento a uma pessoa idosa, desrespeita a sua intimidade em 
momentos de higiene, de fazer curativos, e assim por diante. É 
preciso respeitar até mesmo, o direito de os idosos abrirem a sua 
correspondência. A pretexto de falta de tempo os acompanhantes 
dessas pessoas, às vezes, se adiantam e embora não leiam as 
mensagens que lhe são dirigidas já lhes entregam os envelopes 
abertos. 
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- vida privada, honra e imagem (artigo 5º, inciso X) (indenização 
por dano material ou moral decorrente de violação). Estas 
disposições constitucionais que tantas vezes são invocadas por 
pessoas públicas, aplicam-se a qualquer cidadão e, portanto ao idoso. 
Em uma fase da vida em que a pessoa perde grande parte de suas 
capacidades, é importante preservar a sua vida privada, sua honra e 
sua imagem.  

 
- locomoção (artigo 5º, inciso XV) (transporte coletivo gratuito para 

maiores de 65 anos de idade (art. 230 § 2º) . Pouco a pouco vai se 
introduzindo, na consciência do brasileiro, o respeito pelos idosos. 
As companhias de transportes coletivos devem sensibilizar e treinar 
seus funcionários, para darem uma atenção especial às pessoas 
idosas, que gozam do benefício do transporte gratuito.  

 
O artigo 40 do Estatuto do Idoso prevê a concessão de transporte 
gratuito ao idoso, devendo a legislação específica dispor sobre as 
condições para essa medida. Nos artigos 41 e 42 do mesmo diploma 
legal ficam assegurados aos idosos, vagas em estacionamentos 
públicos e privados e prioridade para embarque em transporte 
coletivo. 

 
- associação para fins lícitos (artigo 5º, inciso XVII). É importante 

que a pessoa idosa crie associação para cuidar dos interesses da 
categoria, nas diversas esferas de atividade. É bom incentivá-los para 
que exercitem a sua liderança e os seus direitos. 

 
- reuniões pacíficas, sem armas, em locais abertos ao público 

(artigo 5º, inciso XVI). As pessoas idosas podem participar de 
campanhas de mobilização da sociedade, e com isto transmitir 
experiências e testemunhos positivos aos mais jovens. 

 
 Direito à igualdade, sem distinção de qualquer natureza de direitos e obrigações 

(caput do artigo 5º da Constituição Federal). A idéia da unidade na diversidade, que 
hoje em dia tem se difundido entre muitos, é uma maneira de por em prática esta 
igualdade. Respeitar as pessoas nas suas diferenças. 

 
- direito de petição aos poderes públicos (artigo 5º, inciso XXXIV, a) 

e obtenção de certidões (artigo 5º, inciso XXXIV, b). A todas as 
pessoas e inclusive aos idosos, estes direitos estão garantidos.  

 
- direito de obter prestação jurisdicional em caso de lesão ou 

ameaça de direito (artigo 5º, inciso XXXV). Este direito está 
garantido a todos. Em 09/01/2001, foi promulgada a lei federal 
10.173, determinando que se conceda preferência e maior rapidez 
aos processos judiciais que envolvam partes maiores de sessenta e 
cinco anos. A partir da vigência do Estatuto do Idoso alguns juristas 
entendem que essa idade fica reduzida para sessenta anos26.  

                                                
26 RULLI NETO, Antonio. Proteção legal do idoso no Brasil. S.Paulo: Fiúza Editores, 2003, p. 363. 
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- direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse 

(artigo 5º, inciso XXXIII). Inclui-se aqui, o direito de os idosos  
serem bem tratados nas repartições públicas a que se dirigem para 
exercerem seus direitos.  

 
 Direito à segurança (caput do artigo 5º). Na atualidade, coloca-se como um dos 

grandes desafios para as autoridades, garantir a segurança. Como é inerente à 
velhice o sentir-se inseguro, o esforço para fazer valer este direito deve ser 
redobrado e cercado de cuidados especiais. Primeiramente a segurança, no sentido 
de confiança nas pessoas que os cercam, seja em razão de parentesco, seja em 
função de trabalho, acompanhamento, atendimento médico, de enfermagem, enfim 
de todos os cuidados que a dignidade da pessoa exige. 

 
- prisão somente em flagrante delito ou mediante ordem judicial 

escrita (artigo 5º, inciso LXI). É um direito de todo cidadão que 
vale, também, para o idoso, que, em razão de sua idade, tem direito 
à individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVIII). Além disso, 
os artigos 127 e 129, da Constituição Federal reservam ao Ministério 
Público a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, direitos coletivos da sociedade, incluindo-
se os direitos dos idosos. No campo individual, os idosos carentes 
devem contar com o apoio da Defensoria Pública. (artigo 134 da 
Constituição Federal)  

 
- direito à integridade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX). Para as 

pessoas idosas devem ser utilizados mecanismos de preservação da 
integridade física e moral, adaptados às suas necessidades. O Estatuto 
do Idoso, no § 4º do artigo 15 garante atendimento especializado aos 
idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante, nos 
termos da lei27.   

 
 Direito de propriedade caput do art.5º da Constituição Federal) , que atenderá a 

função social (imóveis rurais e urbanos)( artigo 5º, incisos XXII e XXIII).  
 

Exceções: a) iminente perigo público pode justificar uso de propriedade particular 
(artigo 5º, inciso XXV). b) desapropriação por necessidade ou utilidade publica ou 
interesse social (artigo 5º, inciso XXIV). 
            
                     

- casa - asilo inviolável (artigo 5º, inciso XI). O ideal seria que todos 
os idosos tivessem a sua própria casa. É claro que as circunstâncias 
econômicas, na imensa maioria dos casos, impedem a realização 
deste ideal. As estatísticas demonstram os alarmantes bolsões de 
miséria. O capítulo IX do Estatuto do Idoso28 (artigos 37 e 38), 
confere ao idoso, direito de moradia digna, no seio da família natural 
ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, se assim o 

                                                
27 A Lei 7.853, de 24/10/89, trata dos direitos das pessoas portadoras de deficiência.  
28 A Lei 8.842, de 04/10/94, que dispôs sobre a política nacional do idoso, já previa programas para 
moradia de idosos, preocupando-se inclusive com a diminuição de barreiras arquitetônicas e urbanas. 
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desejar, ou ainda, em instituição pública ou privada.  Determina 
ainda, que nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, o idoso goze de prioridade na aquisição de imóvel 
para moradia própria.  

 
É preciso assegurar ao idoso internado em casas de saúde ou de 
repouso,  alguns cuidados que minimizem a impossibilidade de terem 
a sua própria casa, garantindo-lhes privacidade e conforto. A 
imposição de qualquer mudança ao idoso é muito difícil. O que para 
um jovem parece simples, para o idoso é muito complicado. É 
preciso descobrir mecanismos que amenizem essas dificuldades de 
adaptação em novos ambientes. 

 
- direito de herança (artigo 5º, inciso XXX). O idoso, assim como 

qualquer outra pessoa, tem a garantia de receber herança. Metade dos 
bens deixados por seus ascendentes ou descendentes na linha reta, ou 
por seu cônjuge são indisponíveis, por previsão expressa do Código 
Civil Brasileiro (artigos 1845 e 1846 da Lei 10.406, de 10/01/2002). 
Esta parte da herança é reservada aos herdeiros necessários.  

 
- propriedade intelectual (direito de autor/utilização, publicação e 

reprodução de obra) (artigo 5º, inciso XXVII) industrial (inventos, 
marcas e patentes) (artigo 5º, inciso XXIX). Os idosos, tanto quanto 
os demais cidadãos, devem ser estimulados a cultivar seu lado 
artístico e inventivo, providenciando os registros necessários de suas 
criações nos diferentes órgãos que dão crédito aos autores em todos 
os níveis. 

 
- proteção ao consumidor (artigo 5º, inciso XXXII). Dada a 

vulnerabilidade da pessoa idosa, as garantias do consumidor devem 
se fazer presentes: qualidade do produto ou serviço, preço, os 
anúncios que não devem suscitar dúvida, e assim por diante. O 
Código do Consumidor, criado pela lei 8.078, de 11/09/90, trouxe 
maior proteção aos consumidores em geral, dentre os quais se 
incluem os idosos, que nas relações de consumo poderiam ser 
prejudicados por pessoas inescrupulosas.  

 
8.3. Direitos Sociais (caput do artigo 6º da Constituição Federal). 
 

Os direitos sociais aplicáveis aos idosos são: educação, saúde, trabalho, 
moradia, lazer, segurança, previdência social e assistência aos desamparados.   

   
  Está previsto que a política de atendimento ao idoso se desenvolva mediante um 
conjunto articulado de ações governamentais da esfera da União, Estados e Municípios 
e de entidades não governamentais (artigo 46 de Lei 10.741/2003).  
          
 O Estatuto do Idoso ao especificar, as linhas de ação da política de atendimento 
ao idoso, adota  as políticas traçadas pela lei 8.842, de 04/01/94; prevendo ainda, 
políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo para aqueles que 
necessitarem; serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligências, 
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maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; proteção jurídico-social por 
entidades de defesa dos idosos; mobilização da opinião pública no sentido de 
participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao idoso (artigo 47 
de Lei 10.741/2003).  
 
 
8.3.1.Educação 
 

A Lei 8.842/94 (artigo 10, inciso III, letra “f”) previu a possibilidade da 
Universidade aberta para a terceira idade, como meio de universalizar o acesso às 
diferentes formas do saber. Os artigos 21, 22 e 25 do Estatuto do Idoso prevêem 
inúmeras ações a serem desenvolvidas pelo poder público nesta área.  

 
      O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso29 na área da educação está 
incumbido de inúmeras tarefas educativas visando o atendimento de idosos. Rulli Neto30 
faz interessantes referências a programas de alfabetização de idosos e a universidades 
públicas e particulares que desenvolvem cursos destinados à terceira idade.  
 
8.3.2. Saúde 
 

O artigo 15 do Estatuto do Idoso assegura um conjunto articulado de ações e 
serviços para prevenção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às 
doenças que afetam preferencialmente os idosos. Além disso, prevê o fornecimento 
gratuito de medicamentos aos idosos, veda a discriminação do idoso nos planos de 
saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, prevê atendimento 
preferencial aos portadores de deficiência, assegura ao idoso interno em 
estabelecimentos de saúde, o direito de manter acompanhante.  

 
8.3.3 Lazer 
 
 O Estatuto do Idoso garante o direito do idoso ao lazer, incentivando a sua 
participação em atividades e eventos, adquirindo ingresso com descontos de pelo menos 
cinqüenta por cento. Diversas entidades propiciam eventos de interesse desse público, 
com o objetivo de proporcionar melhoria de qualidade de vida e estimular sua 
participação na comunidade.   
 
8.3.4. Segurança 
 
 O Estatuto do Idoso prevê medidas específicas de proteção, sempre que seus 
direitos forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. O 
Ministério Público ou o Poder Judiciário tomarão iniciativa das medidas, mediante as 
providências cabíveis, incluindo-se nelas abrigo em entidades adequadas. (artigos 43 e 
45).  
 
                                                
29Órgão colegiado vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Seu objetivo é supervisionar e 
avaliar as Políticas Nacionais do Idoso, estimular e apoiar tecnicamente a criação de conselhos de direitos 
para a pessoa idosa nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, entre outras atribuições. 
(cf. http://www.mj.gov.br/sedh/ct/cndi/novos_membros.htm) visitado em 25/10/2004. 
30 RULLI NETO, Antonio.op.cit. p.185/190. 
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8.3.5. Previdência Social 
 
 O idoso tem direito ao seguro social, ou aposentadoria, variando as idades, 
gênero, espécie de trabalho desenvolvido: urbano ou trabalhador rural (art. 201 da 
Constituição da República Federativa do Brasil). 
 
 O Estatuto do Idoso, prevê que os benefícios de aposentadoria e pensão do 
Regime Geral da Previdência Social, preservem o valor real dos salários sobre os quais 
incidiram as contribuições e sejam devidamente reajustados (artigo 29). 
 
8.3.6. Assistência aos Desamparados 
 
 Para o idoso que não contribuiu para a Previdência Social e, portanto, não 
integra o seguro social, a Constituição assegura a prestação de assistência social à 
velhice. Estão previstas, entre outras iniciativas, a garantia de um salário mínimo 
mensal ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e que 
sua família, tampouco pode mantê-lo. (artigos. 203, V, e 204 da Constituição da 
República Federativa do Brasil). O Estatuto do Idoso, garante este benefício no seu 
artigo 34. 
 
 Segundo preceito constitucional, os programas de amparo aos idosos serão 
executados, preferencialmente em seus lares (art. 230, § 1º da Constituição da República 
Federativa do Brasil). Infelizmente, a experiência mostra que dificilmente este 
dispositivo será posto em prática. 
 
9. O Papel da Família 
 
 Particular destaque na proteção constitucional ao idoso é conferido pelo papel 
desempenhado pela família. A família é a base da sociedade e merece especial atenção 
do Estado. Dentro dessa filosofia o Estado deverá assegurar assistência a cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações 
(art. 226 da Constituição Federal).  
 
 Ainda com respeito ao aspecto familiar, a Lei 8.842/94, art. 3º § 1º, já dispunha 
ser dever da família, bem como do Estado e da sociedade, amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida. No Estatuto do Idoso, entretanto, essa disposição se 
caracteriza como uma obrigação. De fato, o dispositivo correspondente está assim 
redigido: “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”. (art. 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003).  
 
10. Direitos Trabalhistas  
 
  Antes de enumerar a gama dos direitos trabalhistas garantidos pela Carta Magna 
a todos os cidadãos, é importante fazer alusão à inclusão da terceira idade no campo de 
trabalho. Trata-se de uma preocupação das empresas que exercem a responsabilidade 
social.  
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A publicação feita sob a coordenação de Patricia Ashley31, oferece um estudo de 

caso sobre empresa de recursos humanos que recrutou e selecionou pessoas com idade 
acima de cinqüenta e cinco anos, por meio de um projeto denominado “a terceira idade 
dá o troco”. Uma rede de supermercados apresentou excelente resultado de vendas, com 
grande repercussão entre os clientes, por ter contratado profissionais da terceira idade, 
para desempenharem o papel de operadores de caixa informatizada, principalmente no 
período de descanso (domingos e feriados) de seus outros funcionários.  
 
 Como operadores de caixa, trabalhavam sentados, retornaram ao convívio social 
e entraram em contato com a tecnologia. Tiveram uma carga horária mais leve (somente 
aos sábados e domingos) e permitiam solucionar o problema de descontentamento 
gerado entre os funcionários da rede de supermercados, que se viu obrigada a abrir suas 
lojas aos sábados e domingos para enfrentar a concorrência. 
 
 Os resultados do projeto foram excelentes. Os idosos tiveram a oportunidade de 
tratar os clientes como gostariam de ser tratados: com simpatia, cortesia e paciência. 
Altamente motivados pelo novo sentido que descobriram no trabalho, transmitiam aos 
clientes e aos colegas a alegria que sentiam, proporcionando melhorias no ambiente 
organizacional, aumento de vendas e fortalecimento do marketing institucional.  
 
 Esta a experiência que pode ser adotada por muitas outras empresas. Assim, vale 
a lembrança dos direitos garantidos a todo trabalhador, que se aplicam aos da terceira 
idade, no momento em que “dão o troco”, como foi intitulado o projeto acima descrito.  
 

O artigo 7º da Constituição Federal, nos seus incisos, arrola todos os direitos dos 
trabalhadores consagrados pela legislação trabalhista, tais como: relação de emprego 
protegida contra despedida arbitrária, repouso semanal remunerado, gozo de férias, 
fundo de garantia por tempo de serviço, irredutibilidade de salário,seguro desemprego, 
aviso prévio, entre outros.  

 
Finalmente, é importante considerar os esforços já iniciados na tentativa de se 

alterar a legislação trabalhista. Devido aos ônus excessivos que são impostos aos 
empresários,  eles passam a burlar a legislação em conluio, muitas vezes, com o próprio 
empregado. Impõe-se a atualização das normas trabalhistas para permitir a negociação 
direita entre patrões e empregados, que poderão estabelecer excelentes parcerias onde 
haja equilíbrio entre as partes e todos ganhem, inclusive a sociedade.  
 
11. Direitos Políticos 
 
 Finalmente, os direitos políticos: 
 

- alistamento eleitoral, que se torna facultativo para os maiores de 70 
anos (art. 14 §1º, inciso II, da Constituição Federal).  

 
- votar e ser votado, desde que preencha as condições de elegibilidade 

(art.14 §3º da Constituição Federal).  
                                                
31ASHLEY, Patricia Almeida e outros. Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2002. p. 136/144. 
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O fato de o voto se tornar facultativo revela espírito democrático. O 
idoso que por opção exerce o seu direito de voto, e até o de ser votado, 
revela seu poder transformador e mostra preocupação com o futuro da 
sociedade em que vive. 

 
12. Conclusão 
 

Considerados os direitos dos idosos e constatado que lhes dar voz e vez é uma 
decorrência do respeito que merecem, pode-se afirmar que os anciãos, também, têm 
deveres a cumprir. Aliás, a todo direito corresponde uma obrigação. 
 

Guardini, que escreveu belíssimo livro sobre as idades da vida, considera que o 
idoso, enquanto tiver domínio de suas faculdades mentais, deve ter consciência de que 
não tem só o direito de exigir dos outros, mas também, o dever de exigir de si próprio.32 
 

De fato, lembra o autor,33 que entre os idosos há pessoas que estão em 
permanente oposição ao seu destino; só se esforçam por obter, mediante a força ou a 
astúcia, todas as pequenas satisfações que possam conseguir. Tornam-se assim, um 
flagelo para si mesmos e, mais ainda, para os outros, ficando odiosos e vazios. Há, 
porém, outros anciãos que lançando um olhar ao passado, experimentam o amor que foi 
dado e recebido, o trabalho que foi desenvolvido, a dor experimentada, que sua vida 
enfim, está plena de valores que partilhou com quem conviveu. Para esses, não há vazio, 
ao contrário, trazem dentro de si incomensurável riqueza que amealharam ao longo da 
vida.  São pessoas idôneas, de caráter irrepreensível, de boa índole, que souberam 
passar pela vida cumprindo a sua missão. Desfrutaram da aventura de viver. 
 

À luta para que sejam respeitados os direitos dos idosos, deve estar aliado o 
esforço para ajudá-los a se conscientizarem de seu dever. O dever de encerrarem seus 
dias contribuindo, de maneira eficiente, para a solução dos problemas existenciais 
próprios do fim da vida, como: sua convivência com os outros, sua inserção na 
sociedade, o modo de superar as inúmeras deficiências físicas e morais, decorrentes da 
idade. Aquelas pessoas que conseguiram acumular valores morais durante sua vida, 
saberão utiliza-los nesses momentos, porque aprenderam a envelhecer.  
 

Convenceram-se de que os outros não são injustos quando lhe tiram as 
responsabilidades, quando não lhe pedem mais parecer. Sabem ceder a vez aos mais 
jovens, transmitindo-lhes muitas vezes sem palavras, mas com testemunho, suas 
experiências de vida. Dessa vida que se renova nos que o seguem. Aprenderam que na 
velhice podem ser úteis de outra forma, contribuindo com otimismo, alegria e 
entusiasmo, incentivando os que agora assumiram as responsabilidades em seu lugar. 

 

                                                
32 Guardini Romano, As idades da vida. O seu significado ético e pedagógico. S.Paulo.Quadrante. 1990, 
p.74. 
33 Idem, p.74. 
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