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Resumo 

 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar pesquisa sobre os Projetos de Lei 

apresentados pelos Deputados da Câmara Federal, no período de 2011 a 2017, referente à 

promoção do envelhecimento ativo, tendo em vista o aumento da expectativa de vida da 

população brasileira, dado que são raras as reflexões científicas sobre o assunto e, por 

conseguinte, a complexidade que o termo ‘ativo’ pode ter.  A transição demográfica em curso 

traz à luz a necessidade de discussão e adoção de políticas públicas para atender à população 

idosa, na perspectiva do envelhecimento ativo, de forma a estabelecer a efetividade da 

garantia de direitos à saúde, trabalho, assistência social, educação, participação social, 

mobilidade, dentre outros, à população idosa no Brasil.  

 

Palavras Chaves: Idoso; envelhecimento ativo; políticas públicas; projetos de lei.  
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 INTRODUÇÃO 

   

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento ativo é 

entendido como o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 

segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, à medida que as pessoas ficam 

mais velhas (OMS, 2002). 

O termo envelhecimento ativo procura superar o termo envelhecimento saudável, 

reconhecendo que, além dos cuidados com a saúde, outros fatores afetam o modo como os 

indivíduos e as populações envelhecem. A abordagem do envelhecimento ativo se articula à 

concepção de reconhecimento dos direitos dos idosos, à igualdade de oportunidades e 

tratamento em todos os aspectos da vida, apoiando a responsabilidade dos idosos no exercício 

de sua participação nos processos políticos e em outros aspectos da vida em comunidade 

(BRASIL, 2005). 

O envelhecimento populacional é um dos fenômenos mais preocupantes dos 

tempos atuais, colocando novos e complexos desafios aos governantes. Da mesma forma que 

os países desenvolvidos, os países latino-americanos, entre eles o Brasil, já vivenciam o 

fenômeno do envelhecimento de suas populações, o que torna imprescindível a atuação dos 

agentes públicos na busca de propostas eficazes e eficientes que atendam às demandas da 

sociedade, no sentido de propiciar qualidade de vida para a população que envelhece. 

Em nosso país, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

PNAD de 2016, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a 

proporção de pessoas de sessenta anos ou mais de idade vai dobrar até 2039. Essa alteração na 

proporção de pessoas idosas no Brasil apresenta uma evolução significativa em comparação 

ao perfil demográfico no contexto mundial, tendo em vista que, enquanto no âmbito nacional 

a duplicação da proporção de pessoas idosas ocorrerá em 24,3 anos, no âmbito global este 

índice dobrará apenas daqui a 55,8 anos (IBGE, 2016).  

Diante deste cenário, encontramo-nos em um momento que exige das autoridades 

políticas do país um olhar atento às necessidades da população idosa em um curto espaço de 

tempo, de forma a apresentar soluções para os problemas atuais enfrentados pela população 

envelhecida, bem como uma visão de futuro para encarar a situação decorrente do 

envelhecimento mais acelerado da população brasileira nas próximas décadas. 
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O envelhecimento demográfico tem fomentado diversas discussões em nível 

mundial sobre a necessidade de definição do papel social dos indivíduos mais idosos na 

participação do desenvolvimento econômico e social, resultando na exigência de criação de 

políticas públicas voltadas à inclusão dessa população como participante ativo no 

desenvolvimento dos países.  

Como resultado dessas discussões, o conceito de envelhecimento ativo tem 

ganhado expressividade no âmbito acadêmico, político e social. Por intermédio desse 

conceito, busca-se, em última análise, a garantia da participação ativa dessa população nas 

ações, atividades e projetos da sociedade.  

No presente trabalho, busca-se demonstrar o interesse de parte do Poder 

Legislativo Federal, no caso, dos deputados federais, sobre a temática do envelhecimento 

ativo, em especial por intermédio da análise das proposições apresentadas na Câmara dos 

Deputados, no período de 2011 a 2017. Em regra, a apresentação de proposições visa 

estimular a discussão sobre determinado tema. Nesse caso, busca-se identificar as propostas 

que versam sobre o envelhecimento ativo no Brasil, com a criação ou modificação de normas 

que favoreçam a participação social, a qualidade de vida, a melhoria na promoção da saúde, 

da segurança, do trabalho, do cuidado e da assistência social às pessoas idosas. 

A definição do escopo do trabalho se restringiu a identificar o interesse dos 

Deputados no que tange à promoção do envelhecimento ativo no Brasil. Tal escolha decorre 

da essência do papel institucional e constitucional desempenhado por esses parlamentares no 

âmbito da República, em especial no exercício das funções de representantes diretos do povo.  

 A Câmara dos Deputados, em regra, é a Casa legislativa iniciadora das 

proposições e, por conseguinte, concentra o maior volume de projetos sobre o assunto. Optou-

se, assim, por retirar do escopo deste trabalho as propostas de autoria de senadores, do Poder 

Executivo Federal, de iniciativa popular, entre outros legitimados para iniciativa do processo 

legislativo, considerando que a amostra pesquisada seria suficiente para apresentação do 

presente trabalho e para verificar o empenho dos representantes do povo na apresentação de 

propostas que tivessem alguma relação com o conceito de envelhecimento ativo.   

A pesquisa utilizou os dados obtidos em levantamento realizado junto ao Centro 

de Documentação e Informação (CEDI), da Câmara dos Deputados, com relação a projetos de 

lei de iniciativa de deputados que tratem de temas referentes aos idosos durante o período 
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estipulado para o trabalho, qual seja, de 2011 a 2017, em especial aqueles relacionados com 

as temáticas da saúde, assistência social, mobilidade urbana, educação, trabalho e segurança. 

Como resultado, foi apresentada uma listagem com 332 (trezentos e trinta e duas) 

proposições sobre os mais diversos temas relacionados à pessoa idosa, sendo, portanto, 

utilizado na pesquisa todo o montante das proposições fornecidas pelo CEDI, para a 

identificação das que faziam menção ao conceito do envelhecimento ativo.    

Para a realização deste trabalho, para contextualizar a temática do envelhecimento 

da população brasileira, além das disposições constitucionais, da legislação 

infraconstitucional referente, direta ou indiretamente, à pessoa idosa, foram utilizadas 

referências bibliográficas oriundas de livros, artigos científicos, revistas, pesquisas na 

internet, dados demográficos obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

dados e informações oriundas da Pesquisa Nacional Por Amostragem de Domicílios (PNAD) 

e do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA). 

O presente trabalho apresenta, no primeiro capítulo, conceitos relacionados ao 

envelhecimento ativo e aos idosos, nos âmbitos nacional e internacional, estabelecendo o 

processo histórico de evolução e a construção dos direitos e garantias dessa população no 

decorrer das últimas décadas. 

No segundo capítulo, objetivou-se estabelecer o marco legal utilizado no Brasil 

relativamente à temática dos idosos, de forma a identificar as principais normas 

constitucionais e infraconstitucionais que dispõem sobre o tema e os direitos já garantidos 

pelas normas em vigor. 

Com o objetivo de esclarecer como ocorre a construção de normas no âmbito da 

Câmara dos Deputados, o terceiro capítulo discorre, de forma resumida, sobre quais são os 

procedimentos para a elaboração legislativa naquela Casa, demonstrando as fases necessárias 

que devem seguir uma proposição até a sua eventual transformação em norma jurídica. 

Como objeto principal do presente estudo, o quarto capítulo apresenta os dados 

obtidos das pesquisas realizadas sobre as proposições que apresentem, de alguma forma, a 

preocupação com o envelhecimento populacional e com a população idosa, iniciadas na 

Câmara dos Deputados. O foco maior recai naquelas que possam ser relacionadas ao conceito 

de envelhecimento ativo. Apresenta-se, por fim, uma análise crítica sobre as propostas 

apresentadas pelos deputados sobre a temática, no período de 2011 a 2017, além das 

considerações finais sobre os resultados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 - ENVELHECIMENTO ATIVO: histórico, 

contextualização e conceito 

 

O presente capítulo busca apresentar os principais conceitos definidos por 

organismos internacionais e nacionais para a expressão 'envelhecimento ativo', bem como 

demonstrar o processo de evolução dos estudos referentes ao tema, apresentando o histórico 

de construção e definição do referido termo. 

Tendo em vista que a expressão 'envelhecimento ativo' estabelece ações voltadas 

principalmente à população idosa, encerra-se o capítulo estabelecendo as definições de pessoa 

idosa no âmbito do Brasil e do mundo.  

 

1.1 Conceito 

 

Como salientam Pedro, Cavalcanti-Bandos, Costa e Antunes (2013)1, "vários 

termos e modelos, como envelhecimento saudável, produtivo, bem sucedido, têm sido 

utilizados desde 1944 para designar a busca por longevidade, qualidade de vida, ausência de 

incapacidades, participação social ativa, inclusão social, autonomia, independência física e 

econômica, uma integração de múltiplos fatores. Sendo assim, há uma busca constante para 

tornar o envelhecimento um processo positivo, que necessita de políticas públicas e iniciativas 

sociais por todo o curso da vida para que realmente seja possível romper com o paradigma 

envelhecimento-incapacidade". 

O termo "envelhecimento ativo" foi adotado pela Organização Mundial de Saúde 

no final dos anos noventa, buscando transmitir uma mensagem mais abrangente do que o 

termo "envelhecimento saudável", de forma a reconhecer, além dos cuidados com a saúde, 

outros fatores que afetam o modo como a população envelhece (KALACHE; KICKBUSH, 

1997). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), envelhecimento ativo é 

o processo de otimização das oportunidades para a saúde, a participação e a segurança, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem (OMS, 2005). 

Ampliou-se o escopo do conceito para alcançar outros fatores que buscam garantir a 

                                                           
1 Apud LIMA; SILVIA; GARLHARDONI, 2008; TEIXEIRA; NERI, 2008; TAVARES, 2010; GARDNER, 2006. 
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qualidade de vida às pessoas em decorrência de seu envelhecimento, como a saúde, a 

educação, o trabalho, a assistência social, a seguridade social, entre outros. 

Denota-se que a adoção do adjetivo "ativo" ao título de envelhecimento trouxe 

nova ótica às políticas públicas desenvolvidas no âmbito das preocupações da sociedade com 

o seu envelhecimento. A OMS, por intermédio da publicação "Envelhecimento Ativo: Uma 

Política de Saúde", conceituou a expressão "ativo" como referência à: 

 

“(...) participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e 

civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força 

de trabalho”.  

 

 A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 

aprovada pelo Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos - OEA, em 

2015, definiu o conceito de envelhecimento ativo como: 

 

“Processo pelo qual se otimizam as oportunidades de bem-estar físico, mental e social; 

de participar em atividades sociais, econômicas, culturais, espirituais e cívicas; e de 

contar com proteção, segurança e atenção, com o objetivo de ampliar a esperança de 

vida saudável e a qualidade de vida de todos os indivíduos na velhice e permitir-lhes 

assim seguir contribuindo ativamente para suas famílias, amigos, comunidades e 

nações. O conceito de envelhecimento ativo e saudável se aplica tanto a indivíduos 

como a grupos de população” (OEA, 2015). 

 

Observa-se que os conceitos apresentados sobre envelhecimento ativo são 

abrangentes, definindo-se como a obtenção de vida saudável e de qualidade de vida na 

velhice, sem estabelecer, com precisão, quais os instrumentos necessários para sua 

concretude. A definição da OEA e da OMS buscam estabelecer um paradigma mais amplo do 

que a análise de questões relacionadas à saúde, estabelecendo outras premissas a serem 

analisadas na elaboração de políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, em especial a 

participação em questões sociais, econômicas, culturais e espirituais, voltadas à capacidade 

física e à qualidade de vida dos idosos. 

Neste sentido, o termo "ativo", acrescido ao referido conceito em substituição ao 

termo "saudável", trouxe um novo olhar à elaboração de políticas públicas e sociais voltadas 

ao envelhecimento. Todavia, em virtude da sua abrangência e ausência de definição do 

alcance relacionado ao adjetivo ativo, a ampliação do conceito apresenta dúvidas e 

indefinições quanto à sua aplicação, bem como possibilita diversas interpretações e discussões 

sobre o seu objeto pelos doutrinadores e pesquisadores da área. Nessa direção, observa-se a 
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reflexão apresentada pelo Professor Oscar Ribeiro, da Universidade do Porto (2012), sobre a 

definição de envelhecimento ativo: 

 

"O termo “ativo”, amplamente defendido nos múltiplos documentos contemporâneos 

relacionados com a temática do envelhecimento, não deixa, todavia, de estar 

relativamente ausente de reflexões científicas aprofundadas, sobretudo quando 

comparado ao acervo de trabalhos existentes sobre outros conceitos que lhe são 

próximos, como o de envelhecimento “saudável” e “bem-sucedido” (cf. Almeida, 

2007; Fernández-Ballesteros, 2009)." 

 

O referido professor discorre, ainda, sobre as divergências de interpretações 

existentes entre os pesquisadores, e apresenta um resumo dos entendimentos dos especialistas 

na área: 

 

"(...) se alguns autores parecem subscrever o uso do termo de modo natural sem dele 

fazer eco em problematizações nocionais, já que nele vêm axiomaticamente 

preconizado o conteúdo dos outros termos que veiculam uma imagem positiva do 

envelhecimento, nomeadamente no que concerne à participação e inclusão social, 

outros autores há que reiteram o quão ele se afigura nebuloso e inespecífico (e.g. 

Boudiny e Mortelmans, 2011; Marhánková, 2011; Ranzijn, 2010), que enfatizam as 

suas limitações operacionais decorrentes dos vários agentes que o definem (e.g. 

Almeida, 2007), e que expõem, inclusive, as suas possíveis repercussões negativas, de 

índole opressiva, ao preconizar ideais de funcionamento nem sempre atingíveis pela 

população idosa (e.g. Holstein e Minkler, 2007)." (RIBEIRO, 2012). 

 

Com efeito, denota-se que a alteração do conceito de envelhecimento saudável 

(voltado exclusivamente à promoção da saúde e bem-estar) por envelhecimento ativo 

promoveu a ampliação do escopo de proteção e de atenção aos idosos na elaboração de 

políticas públicas e sociais voltadas à qualidade de vida e inclusão social. Todavia, a ausência 

de consenso quanto ao escopo do adjetivo ‘ativo’ promove dificuldades na avaliação da 

implementação efetiva dessas garantias, em especial quanto à ausência da definição dos 

instrumentos necessários para concretizar a efetividade dessas políticas. 

No exercício da interpretação do adjetivo ativo ao conceito de envelhecimento, 

existem doutrinadores que consideram, em suas análises, somente a visão de produtividade ao 

referido conceito, de forma a excluir a promoção de diversas atividades ao público idoso que 

não desenvolvam ações com caráter de produção, fabricação e realização. Pode-se citar como 

exemplo a exclusão de atividades de lazer, desporto, viagens, entre outras, como atividades 

desenvolvidas sob a ótica de envelhecimento ativo (RIBEIRO, 2012). 
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Na opinião de Boudiny e Mortelmans (2011), a retirada dessas atividades do 

conceito de envelhecimento ativo demonstra que esse termo visa proteger o interesse da 

sociedade e não do sujeito, pois essa análise estreita, sob a ótica de esforço/produtividade, 

promove a restrição de meios alternativos de desenvolvimento pessoal e social dessa 

população, por intermédio da promoção de interpretação restritiva ao conceito ativo, 

relacionando-o, principalmente, com a lógica de trabalho e produção (RIBEIRO, 2012). 

Depreende-se, assim, que o conceito de envelhecimento ativo possui diversos 

elementos de subjetividade da sua interpretação, decorrente da ampliação considerável das 

ações e atividades utilizadas como parâmetro para o desenvolvimento de políticas públicas e 

sociais de garantia aos direitos da população idosa. A ampliação do referido conceito também 

possibilitou a interpretação restritiva do objeto de atividades, de forma a permitir a 

interpretação do termo ativo como o contrário à promoção de ações consideradas passivas, 

dando um enfoque voltado às atividades que possuam o elemento de produtividade. 

 

1.2 Processo histórico da construção de envelhecimento ativo  

 

1.2.1 Idosos no mundo 

 

O primeiro marco reconhecido mundialmente como relacionado aos direitos dos 

idosos foi aprovado em 10 de dezembro de 1948, dia em que a Assembleia Geral das Nações 

Unidas promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este documento histórico, 

além de afirmar que "todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, que 

não haverá distinção de raça, sexo, cor, língua, religião, política, riqueza ou de qualquer 

outra natureza", define, em seu artigo 25, entre outros itens, os direitos universais 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). 

 

Ocorreu em Viena, entre os dias 26 de julho a 6 de agosto de 1982, a Primeira 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, quando, então, foi elaborado o Plano 
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Internacional de Ação de Viena sobre o Envelhecimento. Entre os objetivos esboçados pela 

Declaração de Viena, merecem destaque: 

 

“(...) promover a compreensão nacional e internacional das questões humanitárias e de 

desenvolvimento relacionadas ao envelhecimento; 

Apresentar alternativas e opções políticas consistentes com os valores e objetivos 

nacionais e com princípios internacionalmente reconhecidos no que diz respeito ao 

envelhecimento da população e as necessidades dos idosos; 

Incentivar o desenvolvimento da educação, formação e pesquisa para responder ao 

envelhecimento da população mundial e promover um intercâmbio internacional de 

habilidades e conhecimentos nesta área" (VIENA, 1982). 

 

Camarano e Pasinato (2004) afirmam que a ONU aprovou a Proclamação sobre o 

Envelhecimento em 1992, designando o ano de 1999 como o ano Internacional dos Idosos, 

com o slogan "sociedade para todas as idades" e, por conseguinte, consagrando esse período 

como marco sobre as questões relacionadas ao envelhecimento. No Ano Internacional dos 

Idosos, os Países membros das Nações Unidas comprometeram-se a priorizar cinco princípios 

básicos em favor dos idosos, sendo eles: dignidade, independência, participação, 

autorrealização e cuidados. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os países podem custear o 

envelhecimento se os governos, as organizações internacionais e a sociedade civil 

implementarem políticas e programas de envelhecimento ativo que melhorem a saúde, a 

participação e a segurança dos cidadãos mais velhos.  Acrescenta, ainda:  

 

“As políticas e programas de envelhecimento ativo são necessários para permitir que 

as pessoas continuem a trabalhar de acordo com suas capacidades e preferências à 

medida que envelhecem, e para prevenir e retardar incapacidades e doenças crônicas 

que são caras para os indivíduos, para as famílias e para os sistemas de saúde” (OMS, 

1999).  

 

1.2.2 Idosos no Brasil 

 

No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, o aumento da 

expectativa de vida vem ocorrendo aceleradamente. Considerando esse fenômeno, a 

sociedade e o poder público precisam se preparar para essa mudança, pois, como as pessoas 

estão vivendo mais, faz-se necessária a adoção de políticas, estratégias e ações que lhes 

garantam qualidade de vida nessa etapa da existência.  
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Dados do IBGE, publicados no livro Brasil: Uma visão geográfica e ambiental do 

início do século XXI (FIGUEIREDO, 2016), demonstram que a expectativa de vida dos 

brasileiros aumentou mais de 40 anos em 11 décadas. A expectativa de vida da população 

brasileira, em 1900, era de 33,7 anos; em 2014, esse índice subiu para 75,4 anos (IBGE, 

2016), caracterizando, por conseguinte, modificações significativas no perfil populacional.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apud sítio da 

internet Portal Brasil, no ano de 2015, a expectativa de vida no Brasil subiu para 75,5 anos e 

a unidade da Federação com maior esperança de vida ao nascer foi Santa Catarina, com 78,7 

anos, que também apresentou a maior esperança de vida para os homens, representando 75,4 

anos e, para as mulheres, 82,1 anos. No outro extremo, conforme o IBGE, aparece o 

Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos, com 70,3 anos. 

Enquanto o Estado de Alagoas se apresenta com a menor esperança de vida para os homens, 

com 66,5 anos, o Estado de Roraima apresenta a menor perspectiva para as mulheres, 74 

anos2 (IBGE, 2016). 

O aumento contínuo do grupo populacional que compõe a chamada terceira idade 

é uma realidade que já é perceptível no cotidiano da sociedade brasileira. Além do 

envelhecimento da população como um todo, proporcionalmente a população de 80 anos ou 

mais é a que vem crescendo em ritmo mais intenso, alterando a composição etária dentro do 

próprio grupo, conforme se constata dos dados obtidos pela Pesquisa Nacional Por 

amostragem de Domicílios (PNAD, 2015), elaborada pelo IBGE, que apresentou a seguinte 

análise: 

 

"A evolução da composição populacional por grupos de idade aponta para a 

tendência de envelhecimento demográfico, que corresponde ao aumento da participação 

percentual dos idosos na população e a consequente diminuição dos demais grupos 

etários. A queda da participação das pessoas de 0 a 14 anos de idade na população foi 

mais expressiva, passando de 26,5%, em 2005, para 21,0% em 2015, bem como a queda 

observada no grupo de 15 a 29 anos de idade, que foi de 27,4% para 23,6% no mesmo 

período. Por outro lado, a proporção de adultos de 30 a 59 anos de idade teve aumento no 

período, passando de 36,2% para 41,0%, assim como a participação dos idosos de 60 

anos ou mais de idade, de 9,8% para 14,3%."  

(...)  

Na primeira comparação estima-se que a proporção de idosos na população 

mundial de 2015, de 12,3%, dobraria para 24,6%, em cerca de 55,8 anos (Tabela 1). No 

Brasil, a proporção de idosos (11,7%) foi bem próxima ao indicador mundial (12,3%) em 

                                                           
2 (http://www.brasil.gov.br/governo/2016/12/expectativa-de-vida-no-brasil-sobe-para-75-5-anos-em-2015) 
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2015, e espera-se que irá dobrar, passando a 23,5%, em 24,3 anos. Ou seja, mesmo que 

Brasil e a população mundial apresentem percentuais de idosos semelhante em 2015, no 

mundo o indicador dobrará em 55,8 anos. Para o conjunto dos países das regiões mais 

desenvolvidas, o percentual de idosos foi de 23,9% em 2015, e atingiria 34,6% em 2100, 

ou seja, o indicador não dobraria para esta região no período abrangido pela projeção. No 

conjunto dos países menos desenvolvidos, a proporção de idosos foi menor (9,9%, em 

2015) que a do Brasil e demoraria 34,8 anos para dobrar para 19,7%. Desta maneira, 

levaria ainda mais tempo que o Brasil para duplicar o percentual de idosos na população" 

(IBGE, 2016).  

 

Esse aumento do número de anos de vida, no entanto, precisa ser acompanhado 

com o devido cuidado que requer essa população. O acréscimo de anos vividos necessita vir 

acompanhado de projetos e programas, com perspectivas de melhoria e manutenção nas áreas 

de saúde, saneamento, transporte, habitação, educação, trabalho e renda, a fim de se garantir 

uma qualidade de vida decente para a população que envelhece. 

 

1.3 Definição de idoso: aspectos históricos, conceituais e legais 

 

A Política Nacional do Idoso - PNI, instituída pela Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 

1994, e o Estatuto do Idoso, aprovado pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, definem 

como idosos as pessoas com 60 anos ou mais.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também utiliza a idade cronológica para 

definição, estabelecendo que idosa é a pessoa com 60 anos ou mais, em países em 

desenvolvimento, e com 65 anos ou mais, em países desenvolvidos (OMS, 2002). 

Em nível internacional, existem outras definições sobre o conceito do idoso, a 

exemplo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e da 

Organização das Nações Unidas – ONU, que utilizam a idade de 65 (sessenta e cinco) anos 

para marcar o início da velhice. A nossa própria Constituição de 1988 traz políticas aplicáveis 

a pessoas com mais de 65 (sessenta e cinco) anos, como, por exemplo, nas questões de 

transporte. 

Nesta pesquisa, decidiu-se adotar a idade cronológica de 60 (sessenta) anos, em 

consonância com o Estatuto do Idoso e com a Política Nacional do Idoso e a divisão da OMS 

entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento.  É importante reconhecer que a idade 

cronológica não é um marcador preciso para as mudanças que acompanham o 

envelhecimento, pois existem diferenças significativas relacionadas ao estado de saúde, 
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participação e níveis de independência entre pessoas que possuem a mesma idade (OPAS, 

2005). 
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CAPÍTULO 2 - LEGISLAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO 

 

Apresentam-se a seguir as principais normas vigentes no Brasil que dispõem 

sobre direitos e garantias voltadas à população idosa. Visa-se apresentar o marco legal em que 

atualmente se encontra a política de envelhecimento ativo, no âmbito nacional, de forma a 

estabelecer a situação atual da legislação, para que, nos próximos capítulos, possamos 

identificar eventuais proposições que proponham ajustes, complementação ou inovações 

legislativas que objetivem a concretização dessas políticas públicas. 

  

2.1 Garantias do idoso previstas na Constituição Federal 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu direitos e deveres fundamentais a 

todos os seres humanos, destacando o princípio da dignidade humana, em seu artigo 1º, inciso 

III, como valor absoluto, que serve de base para a consolidação de um Estado Democrático de 

Direito, proporcionando unidade e coerência ao conjunto de todos os outros princípios. De 

sorte que a proteção do Estado com a população idosa não se quedou inerte, sendo 

estabelecida, em especial, nos artigos 229 e 230 da nossa Carta da República. 

Dessa forma, a partir da Carta Política de 1988, foi assegurado importante passo 

para o reconhecimento dos direitos da pessoa idosa, ao se estabelecer, em seus artigos 229 e 

230, como dever da família, da sociedade e do poder público o amparo às pessoas idosas, nos 

termos a seguir:  

 

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais 

na velhice, carência ou enfermidade. 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 

vida” (BRASIL, 2015, P. 64). 

 

Como exemplo da preocupação do legislador constituinte com a pessoa idosa, 

podemos elencar ainda a previsão contida no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, 

que assegura o direito a um salário mínimo de benefício mensal ao idoso que comprove não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. O inciso IV 

desse mesmo artigo amplia a proteção ao idoso, quando assegura a sua participação na 
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comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar, além de sua integração ao convívio 

social. 

2.2 Política Nacional do Idoso 

 

A fim de dar efetividade aos princípios constitucionais supramencionados, foi 

aprovada a Lei nº 8.842, de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso (PNI), que 

adota os seguintes princípios basilares: garantir ao idoso os direitos de cidadania, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, bem 

como promover o bem-estar e o direito à vida, colocando esses como deveres do Estado e da 

família (PNI, 1994).  

Ressalte-se que a cidadania implica a participação nas questões sociais, a luta por 

benefícios e a igualdade entre todos. Desta forma, após o advento dessa lei, adotou-se a 

proibição de qualquer tipo de discriminação às pessoas com idade avançada, bem como se 

iniciou a difusão de conhecimentos sobre o processo de envelhecimento para a população 

brasileira.  

A Lei nº 8.842, de 1994 (PNI), abriu arenas para discussão das questões 

relacionadas à pessoa idosa com a sociedade, como a constituição de conselhos nacionais, 

estaduais, distritais e municipais dos idosos. Os referidos conselhos foram conceituados pelo 

art. 6º da referida lei como “órgãos permanentes, paritários e deliberativos, compostos por 

igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações 

representativas da sociedade civil ligadas à área”. 

No âmbito federal, por intermédio do Decreto nº 4.227, de 13 de maio de 2002, 

foi criado o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos (CNDI). O Conselho tem, em síntese, 

as seguintes competências: supervisionar e avaliar a Política Nacional do Idoso; elaborar 

proposições, objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente à Política Nacional do 

Idoso; acompanhar a implementação da política nacional do idoso, no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; estimular e apoiar tecnicamente a criação de conselhos de 

direitos do idoso nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, bem como propiciar 

assessoramento no sentido de tornar efetiva a aplicação dos princípios e diretrizes 

estabelecidos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994; zelar pela efetiva descentralização 

político-administrativa e pela participação de organizações representativas dos idosos na 
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implementação de política, planos, programas e projetos de atendimento ao idoso, bem como 

pela implementação dos instrumentos internacionais relativos ao envelhecimento das pessoas, 

dos quais o Brasil seja signatário. 

Denota-se que a edição da Política Nacional do Idoso permitiu a criação de 

espaços públicos voltados à promoção do debate, com competência para supervisionar, 

acompanhar, fiscalizar e avaliar a aplicação e a execução da política nacional do idoso de 

forma descentralizada, em cada ente federativo. 

 

2.3 Estatuto do Idoso 

 

O Estatuto do Idoso foi criado para regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a sessenta anos. Define em seu artigo 4º que “nenhum idoso será 

objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e 

todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da Lei”. E 

acrescenta, ainda, no § 1º do mesmo artigo que “É dever de todos prevenir a ameaça ou 

violação aos direitos do idoso”. 

O Estatuto reforça as diretrizes contidas na Política Nacional do Idoso (PNI), 

aprovada pela Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dentre os tópicos abrangidos 

pelo Estatuto do Idoso, destaca-se: i) as medidas de proteção ao idoso em estado de risco 

pessoal; ii) a política de atendimento por meio da regulação e do controle das entidades de 

atendimento ao idoso; iii) o acesso à justiça com prioridade ao idoso; iv) a atribuição de 

competência ao Ministério Público para intervir na sua defesa; v) qualificação, nos crimes em 

espécie, de novos tipos penais para condutas lesivas aos direitos dos idosos; e vi) ressalta os 

direitos fundamentais previstos na Carta Magna, como, por exemplo, os direitos à vida, à 

liberdade, ao respeito e à dignidade, bem como aos alimentos, à saúde, à educação, à cultura, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à assistência 

social, à habilitação e ao transporte. 

A função principal do Estatuto do Idoso é ser utilizado como uma carta de 

direitos, fortalecendo o controle do Poder Público em relação ao tratamento das pessoas com 

idade avançada, respeitando a sua dignidade, transformando-se, assim, em educação cidadã, 

ajudando o idoso a alcançar a posição de cidadão efetivo na sociedade com participação ativa.  
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O Estatuto do Idoso representa uma conquista importante na garantia dos direitos 

da cidadania, que alimenta expectativa para ampliação e efetivação dos direitos dos idosos no 

século XXI. A edição de norma específica que prevê direitos e garantias ao idoso promoveu 

uma significativa visibilidade dessa população na construção de políticas sociais, combatendo 

o histórico de marginalização desses sujeitos, muitas vezes desconsiderados pela sociedade e 

por sua própria família.  

Reunir tantos preceitos legais no mesmo instrumento jurídico, editando um 

estatuto próprio para os idosos, colaborou, significativamente, na divulgação, conhecimento e 

aplicação dos seus preceitos legais, de forma a garantir que os direitos estabelecidos possam 

ter mais efetividade na sua aplicação. 

Todavia, o processo de construção de direitos e a efetivação das garantias 

definidas pelas normas exigem do Poder Público e da sociedade a adoção de diversas ações 

que garantam, de forma concreta, a aplicação da norma e os resultados objetivados pelo 

legislador.  

 

2.4 Outras legislações garantidoras de direitos aos idosos 

 

Outro instrumento legal que veio para regular o artigo 203, V, da Constituição 

Federal, foi a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742, de 1993, que dispõe 

sobre a Organização da Assistência Social, assegurando direitos e benefícios da assistência 

social à velhice. Destaque-se a instituição do Benefício da Prestação Continuada (BPC), que 

consiste na garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, 

quando comprovado não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida 

por sua família.  

A partir de janeiro de 1998, conforme a Lei Federal nº 9.720, de 1998, a idade 

mínima para receber o (BPC) passou de 70 para 67 anos. Com a promulgação do Estatuto do 

Idoso, em outubro de 2003, a idade mínima para o requerimento do benefício passou para 65 

anos de idade.  
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CAPÍTULO 3 - DO PROCESSO LEGISLATIVO 

 

Para melhor compreensão do objeto da presente pesquisa, apresenta-se a seguir 

uma breve discussão sobre o processo legislativo no âmbito do Congresso Nacional, de forma 

a demonstrar aos interessados sobre o tema, o trâmite complexo e necessário para instituição 

de políticas públicas por intermédio de leis. 

  

3.1 Conceito 

 

Segundo o professor Pedro Lenza (2010), processo legislativo “consiste nas regras 

procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas, 

regras estas a serem criteriosamente observadas pelos “atores” envolvidos no processo”. 

Conforme Alexandrino (2008), a expressão "processo legislativo" compreende o 

conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção e veto, promulgação e publicação) 

realizados pelos órgãos competentes na produção das leis e outras espécies normativas 

indicadas diretamente pela Constituição.  

 

3.2 Procedimento na Câmara dos Deputados 

 

O processo legislativo tem sua previsão legal estabelecida nos artigos 59 a 69 da 

Constituição Federal de 1988. Os artigos 44 e 47 dispõem, especificamente, sobre o papel do 

Congresso Nacional no desenvolvimento deste processo. Ressalte-se que, no nosso sistema 

bicameral, a Câmara dos Deputados representa o conjunto do povo brasileiro e o Senado 

Federal representa os Estados da Federação. 

No sistema bicameral, uma casa legislativa atua como casa iniciadora do processo 

legislativo e a outra como casa revisora. No caso do Brasil, tanto a Câmara dos Deputados 

quanto o Senado Federal podem iniciar ou revisar as propostas de lei. 

Sobre as fases do processo legislativo, Alexandrino descreve (2008): 

 

"O Processo legislativo ordinário desdobra-se em três fases: fase introdutória, fase 

constitutiva e fase complementar.  

A fase introdutória resume-se à iniciativa de lei, ato que desencadeia o processo de sua 

formação. 
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A fase constitutiva compreende a discussão e votação do projeto de lei nas duas Casas 

do Congresso Nacional, bem como a manifestação do Chefe do Executivo (sanção ou 

veto) e, se for o caso, a apreciação do veto pelo Congresso Nacional. 

A fase complementar abrange a promulgação e a publicação da lei."  

 

Entende-se que, no exercício de cada função, existe um procedimento a ser 

seguido e o processo legislativo nada mais é do que a feitura da lei, isto é, a elaboração de 

espécies normativas.  

O primeiro passo que deflagra o processo legislativo é o ato da iniciativa, que tem 

o caráter parlamentar quando oriunda dos membros do Congresso Nacional ou de algum 

órgão da Câmara ou do Senado Federal, e o caráter não parlamentar, quando vem de outros 

órgãos.  

 A fase constitutiva, como o próprio nome nos remete, será o momento de 

discussão para constituição da norma, o que ocorrerá após a aprovação pela maioria dos 

parlamentares, de acordo com o quórum exigido para cada matéria.  

A constituição da norma é iniciada com o seu recebimento pela Mesa da Câmara 

dos Deputados. As proposições são analisadas, numeradas, datadas, publicadas no Diário da 

Câmara dos Deputados e em avulsos e, no prazo de duas sessões, despachadas às Comissões 

competentes para exame3. O despacho é realizado pela Mesa para apreciação das comissões 

de mérito, que terão cada uma, no máximo, 40 (quarenta) sessões para deliberar (RICD, art. 

52, III).  

Se for o caso, será encaminhada para a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), 

com vistas a manifestação pela adequação financeira e orçamentária, e, por último, será, 

obrigatoriamente, apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), 

que se posicionará sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Nas duas 

últimas, o parecer poderá ser terminativo (RICD, 2015). 

A proposição que contiver, a partir de três comissões de mérito, ou tenha recebido 

pareceres divergentes será constituída comissão especial, que deverá se posicionar tanto sobre 

os aspectos de mérito, quanto sobre os de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, 

redação e adequação financeira e orçamentária. Caso contrário, seguirá para a Casa revisora, 

exceto se houver recurso de 1/10 dos deputados que passará a ser submetido ao Plenário da 

Câmara dos Deputados. 

                                                           
3  Art. 111, § 1º do RICD. Art. 104 do RICD. Art. 137, caput, do RICD. 
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Conforme Alexandrino (2008), a fase constitutiva compreende duas atuações 

distintas: uma atuação legislativa, em que o projeto de lei apresentado será discutido e votado 

nas duas Casas do Congresso Nacional, e uma manifestação do Chefe do Executivo, por meio 

da sanção ou do veto, caso o projeto venha a ser aprovado nas duas Casas do Congresso 

Nacional. 

Finalmente, a proposta será convertida em lei após aprovação pelo Poder 

Legislativo e sanção pelo Chefe do Poder Executivo, que deverá promover a sua 

promulgação, com a sua consequente publicação, constituindo esses passos a fase 

complementar do processo legislativo, conforme preceitua o art. 66 da Constituição Federal. 

Todavia, cumpre salientar que caso o projeto seja aprovado pelo Legislativo e 

vetado pelo Chefe do Executivo, ainda haverá a fase de apreciação do veto pelo Congresso 

Nacional.  

 

3.3 Papel das Comissões  

 

O sistema de comissões do Congresso Nacional tem suas atribuições relacionadas 

no artigo 58 da Constituição Federal, que determina a existência de comissões permanentes e 

temporárias. In verbis: 

 

"Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 

temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 

regimento ou no ato de que resultar sua criação" (CF/88, 2015). 

 

O artigo 22 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece que as 

comissões permanentes possuem caráter técnico, legislativo ou especializado e integram a 

estrutura institucional da Casa, sendo participantes do processo legislativo. Têm as mesmas 

finalidades de apreciar os assuntos ou proposições submetidas ao seu exame, bem como de 

deliberar sobre as matérias, exercendo, ainda, o acompanhamento dos planos e programas 

governamentais e a fiscalização orçamentária da União, no âmbito dos campos temáticos e 

áreas de atuação. Já o artigo 23 do RICD, conforme estabelece a Constituição Federal, refere-

se à constituição das comissões.  

O número de membros na composição desses órgãos é fixado pela Mesa Diretora, 

observando o princípio da proporcionalidade partidária. Tendo em vista o papel do Regimento 
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Interno da Câmara dos Deputados, no sentido de regulamentar princípios estabelecidos no 

texto constitucional, observe-se o que propõe o artigo 24 do RICD: 

 

"Art. 24 Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às 

demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe: 

(.....) 

II – discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, salvo o 

disposto no § 2º do art. 132 e executados os projetos: 

De lei complementar; 

De código; 

De iniciativa popular; 

De Comissão; 

Relativos à matéria que não possa ser objeto de delegação consoante o § 1º do art. 68 

da Constituição Federal; 

Oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário 

de qualquer das Casas; 

Que tenham recebido pareceres divergentes; 

Em regime de urgência" (RICD, 2015). 

 

3.3.1 Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

 

O assunto relacionado às pessoas idosas ganhou mais visibilidade no âmbito do 

Poder Legislativo com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que foi criada por 

intermédio da Resolução nº 15, de 2016, que também criou a Comissão de Defesa dos 

Direitos da Mulher, incluindo-as no rol das Comissões Permanentes da Câmara dos 

Deputados 

O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passou a vigorar 

acrescido também do inciso XXV, referente à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa, com a seguinte redação:  

 

“Art.  32.  São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos 

ou áreas de atividade:  

(...) 

XXV - Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa: 

a) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou à violação 

de direitos da pessoa idosa; 

b) fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à proteção 

dos direitos da pessoa idosa; 

c) programa de apoio à pessoa idosa em situação de risco social; 

d) monitoramento de políticas públicas relacionadas às pessoas idosas; 

e) acompanhamento da ação dos conselhos de direitos das pessoas idosas, instalados 

na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios; 
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f) pesquisas e estudos relativos à situação das pessoas idosas no Brasil e no mundo, 

inclusive para efeito de divulgação pública e fornecimento de subsídios para as demais 

Comissões da Casa; 

g) incentivo à conscientização da imagem dos idosos na sociedade;  

h) regime jurídico de proteção à pessoa idosa” (RICD, 2015). 

 

A Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados promoveu algumas audiências 

públicas durante a sessão legislativa de 2016. Vale destacar que o tema “Envelhecimento e a 

Qualidade de Vida dos Idosos” foi fruto de uma audiência pública que teve a participação da 

Direção da Região Centro-Oeste da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 

de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência - AMPID; e de representante da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e da Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa 

Idosa do Ministério da Saúde. 

Outro evento que tratou da temática do envelhecimento ativo foi o Seminário 

“Idoso: Direitos e Garantias para o Envelhecimento Seguro”. Esse evento contou com a 

participação do Dr. Alexandre Kalache, médico, especialista em epidemiologia do 

envelhecimento e ex-diretor do programa global de envelhecimento da OMS; do Embaixador 

Sílvio José de Albuquerque e Silva, Secretário Adjunto da Secretaria de Direitos Humanos do 

Ministério da Justiça; da senhora Miriam Stein, jornalista e colunista do Portal dos 

Aposentados e do senhor Natal Leo, Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, 

Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (UGT). 

Optamos por relatar sobre a criação e a movimentação da Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa mesmo sabendo que as proposições sobre esse tema já tinham 

tramitação garantida nas comissões permanentes existentes, pois entendemos que sua criação 

aumentou a expectativa de valorização desse tema no âmbito do Poder Legislativo. Porém, é 

mister inferir que a criação desse órgão não se traduz necessariamente na ampliação das 

discussões em consonância com o conceito do envelhecimento ativo e com os direitos efetivos 

dos idosos.  

Reforça-se, portanto, a importância da criação de espaços de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Idosa, com o objetivo de acompanhar os temas relacionados com a preservação e 

proteção dos direitos e garantias dos idosos, ampliando a fiscalização e realização de uma 

série de ações com o objetivo da promoção do conceito de envelhecimento ativo, entre outros 

aspectos.  
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NO 

PERÍODO DE 2011 A 2017 SOBRE O IDOSO, COM ÊNFASE NO 

ENVELHECIMENTO ATIVO  

 

As previsões de órgãos internacionais e nacionais apresentadas anteriormente 

identificam que a população idosa no Brasil terá um aumento significativo com relação aos 

demais grupos etários. O aumento representativo da população com mais de sessenta anos de 

idade demonstra que o planejamento das políticas públicas deve levar em consideração a 

transição demográfica em curso, de forma a atender as demandas apresentadas por esse grupo 

populacional. 

Diante dessas previsões, exige-se do Poder Público e da sociedade civil a 

promoção de ações e atividades que objetivem instituir mecanismos de inclusão da população 

idosa no desenvolvimento econômico e social do país.   

O conceito de envelhecimento ativo adotado na presente pesquisa é abrangente, 

multidimensional, identificando a característica ativa no tocante à participação na execução de 

políticas sociais, econômicas, culturais, educacionais, dentre outras. Desta forma, em virtude 

dos estudos apresentados sobre a definição de envelhecimento ativo, adota-se para a presente 

pesquisa o conceito da OMS, a saber:  

 

"envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades para a saúde, a 

participação e a segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que 

as pessoas envelhecem" (OMS, 2005). 

 

Neste sentido, observa-se que o envelhecimento ativo se refere à participação dos 

idosos na realização de todas as atividades e ações decorrentes da vida em sociedade, por 

intermédio da construção de direitos e garantias voltados ao estabelecimento de condições 

diferenciadas que possibilitem a participação dessa população nessas atividades, assim como 

a instituição de garantias excepcionais para esses sujeitos mais vulneráveis, em obediência ao 

princípio da isonomia. 

Cumpre destacar que foram levantadas 332 (trezentos e trinta e duas) proposições 

pelo CEDI sobre direitos dos idosos, no período de 2011 a 2017, de iniciativa dos deputados 

federais. Numa primeira leitura observou-se que todas as propostas foram direcionadas, de 

uma forma geral, aos direitos e garantias das pessoas idosas.  
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A leitura subsequente foi realizada para a devida classificação das proposições. 

Foram examinados os textos das propostas, observando, também, as ementas e as 

justificações. Notamos que apenas duas propostas que se referiam expressamente ao termo 

envelhecimento ativo foram identificadas. Na sequência, os projetos foram analisados e 

divididos entre temas, de forma a indexar propostas que discorressem sobre o mesmo assunto 

ou tema específico, possibilitando a identificação do interesse do legislador no 

desenvolvimento de políticas de envelhecimento ativo da população, resultando no 

quantitativo de 41 (quarenta e uma) proposições, conforme apresentam-se nos seguintes 

temas: a) acessibilidade e mobilidade; b) assistência social; c) benefícios fiscais; d) educação; 

e) participação social; f) saúde; g) trabalho; e h) turismo, esporte e cultura. 

As demais proposições discorrem sobre temas relacionados à promoção de 

direitos e garantias dos idosos, mas fazem referências à promoção do envelhecimento ativo da 

população.  

Não foi objeto de análise desta pesquisa a tramitação das proposições, de forma 

que não será apresentada a situação atual das mesmas. 

 

4.1 Propostas que fazem menção ao envelhecimento ativo 

 

Cumpre destacar, na presente pesquisa, duas proposições que objetivam instituir 

no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro a expressão envelhecimento ativo, por 

intermédio da inclusão do referido termo na Política Nacional do Idoso e no Estatuto do 

Idoso. 

Tratam-se dos Projetos de Lei nos 7076/2017 e 7347/2017, que possuem a mesma 

ementa, com a seguinte redação: “Dispõem sobre a alteração da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro 

de 1994, que “Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e 

dá outras providências”, e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que “Dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso e dá outras providências”, para dispor sobre medidas de promoção do 

envelhecimento ativo. 

Observa-se que ambos os projetos de lei possuem o mesmo texto, pois o PL nº 

7076/2017, apresentado pela Deputada Cristiane Brasil, foi retirado de pauta por solicitação 

da autora, nos termos do disposto no art. 104, caput, c/c o art. 114, VII, do RICD.  
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Após a retirada do referido projeto, foi apresentado novo texto, por intermédio do 

PL nº 7347/2017, subscrito pela proponente anterior acompanhada de mais 13 parlamentares. 

O referido projeto, até a conclusão dessa pesquisa, encontrava-se na Comissão de Seguridade 

Social e Família, aguardando designação de relatoria. 

Quanto ao conteúdo da proposição, salienta-se que o projeto de lei pretende 

incluir o termo envelhecimento ativo como uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso 

(Lei nº 8.842/1994) e do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.471/2003), nos seguintes termos: 

 

“Art. 1º A Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  

 

‘Art. 4º Constituem diretrizes da política nacional do idoso:  

...................................................................................................... 

X - promoção de políticas e ações em prol do envelhecimento ativo; 

XI - afirmação de direitos e do protagonismo da pessoa idosa na promoção de sua 

autonomia e independência. 

...................................................................................................... 

Art.  10. Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos 

órgãos e entidades públicos:  

...................................................................................................... 

II - na área de saúde:  

..................................................................................................... 

b)  prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante 

programas e medidas profiláticas, inclusive precocemente, visando à promoção 

do envelhecimento ativo;   

...................................................................................................... 

h) criar serviços alternativos de saúde do envelhecimento;   

....................................................................................................’ 

 

 

Art.  2º A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

‘Art.  9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 

saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 

envelhecimento   saudável, ativo e em condições de dignidade.  

...................................................................................................... 

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, 

em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 

promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às 

doenças que afetam preferencialmente os idosos.  

 

§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: 

...................................................................................................... 
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VI - medidas voltadas à preservação das capacidades e funcionalidades físicas e 

mentais, de modo a possibilitar o envelhecimento ativo”4. 

 

Todavia, conforme se denota do texto acima, a proposta não determina o conceito 

de envelhecimento ativo, mas apenas objetiva incluir no ordenamento jurídico brasileiro a 

previsão de promoção e garantia do envelhecimento em atividade como diretriz e objetivos da 

instituição de políticas públicas para este tema, com ênfase na temática da saúde. 

Sendo assim, constata-se que, a problematização quanto à indefinição e aos 

limites do alcance do termo envelhecimento ativo no âmbito da definição das políticas 

públicas, continuarão presentes mesmo com a transformação dessa proposição em norma 

jurídica. Porém, a referida proposição demonstra a preocupação dos parlamentares em 

promover a inclusão da referida expressão no ordenamento jurídico, o que fomentará o 

aumento das discussões acerca do assunto no âmbito do Brasil, tendo em vista que será 

exigido a sua obediência, no tocante à instituição de políticas aos idosos, com fundamento na 

Política Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso. 

Essa indefinição do legislador brasileiro, quanto aos limites do conceito de 

envelhecimento ativo, poderá também ser analisada sob a ótica de que se trata de um termo 

em que falta a especificidade na sua definição, de forma que propicie a sua aplicação da forma 

mais ampla possível, sem estabelecer limites para implementação do envelhecimento da 

sociedade em atividade. 

 

4.2 Proposições por área temática 

 

Para elaboração da classificação, foram analisados os projetos de lei e outras 

proposições disponibilizadas, como por exemplo, Proposta de Emenda à Constituição e 

Projetos de Resolução decorrentes da pesquisa solicitada ao Centro de Documentação e 

Informação (CEDI), da Câmara dos Deputados e, consequentemente, a indexação de 

proposições que objetivavam a criação de normas jurídicas referentes ao envelhecimento ativo 

da população. 

 

                                                           
4 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1543462&filename=PL+7347/2017 
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Apresenta-se, a seguir, as áreas temáticas que demonstram os assuntos abordados 

pelos parlamentares na apresentação de proposições relacionadas ao envelhecimento ativo, 

com base nos dados referentes à pesquisa das proposições realizada pelo CEDI: 
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Proposições apresentadas no período de 2011 a 2017 que fazem referência ao 

Envelhecimento Ativo. 

PROPOSIÇÕES POR ASSUNTO5  

OBJETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL % 

ACESSIBILIDADE E 
MOBILIDADE 

0 0 1 1 2 0 1 5 12,20 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 0 0 0 0 0 0 1 2,44 

BENEFÍCIOS FISCAIS 1 0 0 0 0 0 0 1 2,44 

EDUCAÇÃO 0 0 1 0 0 0 1 2 4,88 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1 2 1 0 1 0 0 5 12,20 

SAÚDE 4 0 0 0 0 0 2 6 14,63 

TRABALHO 5 3 2 0 1 2 1 14 34,15 

TURISMO, ESPORTE E 
CULTURA 

1 1 0 1 2 0 2 7 17,07 

TOTAL 13 6 5 2 6 2 7 41 100,00 

 

 

4.2.1 Acessibilidade e Mobilidade 

 

Na análise das propostas, observa-se, no caso da ‘acessibilidade e mobilidade’, 

que o maior número de propostas tratam da locomoção das pessoas. Possivelmente, com o 

avançar da idade, aumentam-se os transtornos em virtude da diminuição da mobilidade, 

acarretando dificuldade no desenvolvimento de tarefas mais simples às mais complexas. 

A garantia de ferramentas e de mecanismos que busquem a redução dos impactos 

sofridos pela população idosa se trata não apenas de inclusão de novos direitos, mas sim de 

garantir a dignidade dessas pessoas, ao possibilitar que exerçam com plenitude todas as 

atividades desejadas com o menor impacto possível.  

Na presente pesquisa, identificou-se a apresentação de 5 (cinco) proposições 

legislativas voltadas à instituição de direitos e políticas sobre acessibilidade e mobilidade da 

população idosa. Este quantitativo representa 12,20% do total de proposições analisadas no 

período pesquisado sobre envelhecimento ativo. 

As proposições sobre acessibilidade e mobilidade versam sobre os seguintes 

assuntos:  

                                                           
5 Fonte: sistematização da pesquisadora realizada a partir de informações das propostas relativas ao 

envelhecimento ativo, no período de 2011 a 2017, disponibilizado pelo Centro de Documentação e Informação 

(CEDI), da Câmara dos Deputados. 
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a) PL 5256/2013 e PL 4109/2015 - torna obrigatória a disponibilização de 

cadeiras de rodas ou carros motorizados para idosos com deficiência ou mobilidade reduzida 

nas áreas destinadas ao atendimento e movimentação de passageiros e bagagens dos 

aeroportos. 

b) PL 7963/2016 - torna obrigatória a instalação, nos semáforos, de temporizador 

para travessia diferenciada de pessoas idosas. 

c) PL 1386/2015 - obriga as empresas de transporte a manter funcionários 

treinados para auxiliar o idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos 

do sistema de transporte aéreo, terrestre, marítimo e pluvial. 

d) PL 7061/2015 - inclui o conceito de mobilidade no Estatuto do Idoso, de forma 

a possibilitar que as políticas públicas de mobilidade urbana observem as necessidades de 

acessibilidade dos idosos aos espaços da cidade, com a garantia da adaptação dos 

equipamentos urbanos necessários para assegurar que seus deslocamentos. 

 

De forma a garantir a dignidade e a qualidade de vida da pessoa idosa, a 

implementação de políticas voltadas à garantia de acessibilidade e mobilidade dessa 

população tem um papel fundamental para promover o envelhecimento ativo da população 

brasileira. A garantia de acessibilidade e mobilidade aos idosos é um dos mecanismos 

frequentemente utilizados pelo IBGE para avaliação da qualidade de vida dessa população, 

conforme se depreende dos dados obtidos pelo PNAD: 

 

"Um importante aspecto para a avaliação da qualidade de vida dos idosos 

refere-se às características do entorno do domicílio onde residem, em especial no que 

tange à acessibilidade, já que cerca de 1/3 dos idosos (33,0%) declararam ter no 

mínimo alguma dificuldade permanente para caminhar e/ou subir escadas sem a ajuda 

de outra pessoa, ainda que usando prótese, bengala ou aparelho auxiliar. O Estatuto do 

Idoso prevê que, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos 

públicos, sejam eliminadas as barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a garantia da 

acessibilidade ao idoso (BRASIL, 2003)" (PNAD, 2015). 

(...) 

"Outro resultado que merece ser mencionado é o maior percentual de 

idosos que residiam em domicílios sem calçada no entorno (24,2%) do que sem 

pavimentação (13,6%), revelando possivelmente pouca atenção com a circulação dos 

pedestres” (PNAD, 2015). 
 

Com efeito, infere-se que a promoção de acessibilidade e mobilidade às pessoas 

idosas se trata de direito fundamental e imprescindível para discussão no âmbito da promoção 
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do envelhecimento ativo da população. Não há que se falar em atividade durante o 

envelhecimento, caso, sequer, o direito de locomoção seja garantido aos idosos, tendo em 

vista que a impossibilidade de garantia do direito de ir e vir torna inoperante qualquer garantia 

que propicie acesso à educação, saúde, trabalho etc, pois a ausência de acessibilidade e de 

mobilidade dessa população acarreta a impossibilidade de exercício ativo das outras garantias 

e direitos. 

A implementação de políticas públicas de acessibilidade e de mobilidade, que 

possibilitem a diminuição dos obstáculos existentes no caminho das atividades dos idosos, 

trata-se de matéria fundamental para efetivação do envelhecimento ativo da população idosa, 

propiciando o exercício pleno de suas atividades.  

 

4.2.2 Assistência Social 

 

Na categoria ‘assistência social’, restou identificada apenas uma proposição que 

disciplina sobre o assunto. Trata-se do PL 451/2011, que objetiva instituir o Programa 

Nacional de Apoio à Assistência Social - PRONAS. 

A referida proposição estabelece um programa amplo com atuação na captação de 

recursos para o desenvolvimento de projetos em diversas áreas de proteção para sujeitos 

vulneráveis, em especial os idosos, conforme estabelece em seu art. 3º que:  

 

"Art. 3º Os projetos sociais em cujo favor serão captados e canalizados os 

recursos do PRONAS atenderão, pelo menos, a um dos objetivos previstos no 

art. 1° “caput”, mediante o desenvolvimento das seguintes atividades:  

(...)  

IV – proteção e amparo ao idoso, mediante: 

a) instalação e/ou manutenção de asilos e casas de repouso;  

b) instalação e/ou manutenção de oficinas de atividades, recreação, arte, lazer 

e cultura;  

c) prestação de serviços de saúde." 

 

Tendo em vista que a proposição prevê a criação de programa específico que 

objetiva a captação de recursos para o financiamento de atividades voltadas a diversos 

seguimentos no âmbito da assistência social, adotando para a população idosa a promoção de 

atividade para proteção e amparo em atividades de arte, cultura, lazer, saúde e assistência 
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social, optou-se por incluí-la no rol das proposições, na perspectiva de que, de alguma forma, 

possa direcionar-se ao conceito de envelhecimento ativo. 

 

4.2.3 Benefícios Fiscais 

 

No que se refere aos ‘benefícios fiscais’, identificou-se apenas uma proposição 

que se enquadre nessa categoria, salientando-se que diversas proposições que estabeleciam a 

concessão de benefícios fiscais, com objetivo de incentivar a promoção de contratação de 

idosos por pessoas jurídicas, foram indexadas no subtítulo 'trabalho', conforme detalhamento 

na sua categoria. 

O Projeto de Lei nº 3021/2011 pretende incluir dispositivo na Lei nº 11.196/2005, 

para estabelecer que as pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais possam adquirir 

equipamentos de informática com alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins 

reduzidas a zero, sem prazo para sua aquisição, conforme explica a justificação apresentada 

pelo deputado proponente, in verbis: 

 

"A alteração proposta objetiva aperfeiçoar o texto da Lei 11.196, de 2005, 

para possibilitar que um número maior de pessoas idosas possa ter acesso aos 

meios de informática e a inclusão digital.  

O inciso II do art. 30 da Lei 11.196, de 2005 estipula o prazo até 2014 

para que fiquem reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo. Ao 

ser extinto o referido prazo para pessoas com idade superior à 60 (sessenta) 

anos, se viabilizará a possibilidade de que mais pessoas idosas possam 

adquirir equipamentos de informática e desta forma ter acesso mais facilitado 

à inclusão digital. 

Na atual sociedade da informação, o conhecimento básico em uso de 

computadores tornou-se fundamental para o acesso a uma variada gama de 

serviços. Para os idosos, o computador pode ser uma importante ferramenta de 

comunicação, acesso a informação e lazer. 

De nada adianta serem ministrados cursos de inclusão digital se o idoso 

não puder ter em seu poder uma ferramenta que possibilite utilizar os 

conhecimentos adquiridos.  

As inovações tecnológicas e as recentes mudanças nos equipamentos de 

informática, permitem que pessoas idosas possam se atualizar constantemente, 

este é um dos principais motivos pelos quais espero contar com o apoio dos 

nobres Pares no Congresso Nacional para a sua aprovação."  (BUENO, 2011) 
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Neste sentido, observa-se que a promoção de benefício fiscal para garantir maior 

acesso da população idosa aos equipamentos eletrônicos possibilitará a instituição de políticas 

de inclusão digital destinada a essa população, que necessita utilizar as ferramentas 

tecnológicas em suas atividades, bem como poderá tornar possível condições mais favoráveis 

para aquisição desses produtos, permitindo-lhes acesso à qualificação para a utilização de tais 

equipamentos.  

 

4.2.4 Educação 

 

Destaca-se que, na categoria ‘educação’, somente 2 (duas) proposições foram 

apresentadas no período pesquisado, representando apenas 4,88% em relação às demais 

proposições destinadas ao envelhecimento ativo. 

Saliente-se que, para a promoção de envelhecimento ativo da população, faz-se 

necessária a adoção de medidas que possibilitem a qualificação da população idosa, por 

intermédio de iniciativas de formação educacional. 

Dessa forma, as proposições sobre educação discorrem sobre os seguintes 

assuntos: 

a) PL 5112/2013 - inclui os idosos entre os beneficiários de vagas decorrentes da 

ausência do preenchimento por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com 

deficiência, nas instituições federais de ensino superior e técnico de nível médio. 

b) PL 7642/2017 - altera a Lei nº 12.101, de 2009, dispondo sobre a 

obrigatoriedade de destinação de bolsas de estudo para idosos no percentual de 20%, como 

exigência para renovação da certificação das entidades beneficentes de assistência social, com 

atuação na área de educação. 

A despreocupação com essa temática possibilita a visualização de que, em um 

futuro próximo, o país contará com uma população com altos índices de envelhecimento, mas 

com pouquíssimas oportunidades nos setores acadêmicos. 

Neste sentido, apesar de identificadas as proposições listadas acima, entende-se 

que a apresentação de apenas duas propostas sobre o assunto demonstra falta de prioridade 

pelos deputados na discussão da promoção de políticas públicas voltadas à educação da 

população idosa. 
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4.2.5 Participação Social 

 

Na categoria ‘participação social’ foram apresentadas 5 (cinco) proposições no 

período pesquisado, representando 12,20% em relação às demais propostas sobre 

envelhecimento ativo, conforme a seguir: 

 

a)  PL 1313/2011 - Institui o Programa Cidade Amiga do Idoso, que objetiva 

incentivar municípios para adoção de medidas para um envelhecimento saudável e aumentar a 

qualidade de vida da pessoa idosa, por intermédio da definição de prioridade no recebimento 

de recursos do Fundo Nacional do Idoso àqueles municípios que preencherem os requisitos 

exigidos no referido programa. 

b) PL 3195/2012 - Altera a Lei nº 8.842, de 1994, com intuito de instituir 

Conselhos do Idoso em cada município, composto por pessoas com idade acima de 60 

(sessenta) anos, para discussão de temas relacionados à política de direitos aos idosos. 

c) PRC 110/2012 e PRC 58/2015 - instituem o Parlamento do Idoso no âmbito da 

Câmara dos Deputados, com a finalidade de possibilitar aos idosos a compreensão e a 

vivência do processo legislativo por meio da participação em jornada parlamentar, com 

diplomação e exercício do mandato. 

d) PL 6428/2013 - institui a Curadoria dos Idosos, no âmbito do Estatuto do 

Idoso, como órgão permanente encarregado por zelar pelo cumprimento dos direitos dos 

idosos, composto por pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos. 

Destaca-se dessas proposições a instituição do Programa Cidade Amiga do Idoso, 

que estabelece estímulos aos municípios para promoção de ações e atividades voltadas ao 

envelhecimento saudável da população, de forma a propiciar o aumento da sua qualidade de 

vida. Esses estímulos refletem na priorização de recebimento de repasses do Fundo Nacional 

do Idoso quando os municípios cumprirem as exigências definidas pelo programa sobre a 

realização de medidas voltadas ao envelhecimento ativo. Porém, a referida proposta, ainda faz 

referência ao termo envelhecimento saudável.  

Cumpre salientar que a adoção de medidas de incentivos para a promoção de 

políticas voltadas à saúde do idoso, enquadra-se como políticas de envelhecimento ativo, 
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tendo em vista tratar-se de apenas um dos seguimentos que compõem o conceito de 

envelhecimento ativo. 

Todavia, salienta-se que, apesar da proposta definir como medidas do Programa à 

promoção do envelhecimento saudável, também estabelece como requisito do programa a 

instituição, pelo município, de políticas municipais do idoso e a elaboração de plano de ação 

que contemple medidas para as pessoas idosas, como: espaços abertos e prédios; transporte; 

moradia; participação social; respeito e inclusão social; participação cívica e emprego; 

comunicação e informação; e apoio comunitário e serviços de saúde. 

Pela amplitude do escopo do referido projeto, optou-se por incluí-lo na categoria 

de participação social, observando-se que tal medida busca ampliar a forma de atuação do 

idoso, estabelecendo uma possibilidade de inclusão social dessa população nas atividades 

desenvolvidas nos municípios brasileiros. 

Observa-se que a inclusão da população idosa na discussão, participação, 

fiscalização e definição das políticas públicas demonstra efetivação da inclusão social, de 

forma a permitir que essas pessoas participem das discussões da sociedade sobre os diversos 

temas, em especial sobre as políticas voltadas aos direitos dos idosos. 

4.2.6 Saúde 

Na categoria ‘saúde’, as proposições estão relacionadas à implantação de 

equipamentos públicos e ao atendimento de diversas especialidades médicas. Fazem também 

parte desta categoria as propostas que cuidam do tratamento de enfermidades, da 

disponibilização de materiais e equipamentos de saúde. 

Foram apresentadas 6 (seis) proposições no período pesquisado, representando 

14,63% em relação às demais proposições que, mesmo indiretamente, fazem referência ao 

envelhecimento ativo, conforme listagem a seguir: 

a) PL 305/2011 – Determina que o Ministério da Saúde implante unidades de 

saúde de referência, vinculadas ao SUS, em todas as cidades para atendimento aos idosos. 

b) PL 362/2011 – Garante ao idoso atendimento odontológico, psicológico e 

fisioterápico, em clínicas especializadas, credenciadas e postos de saúde. 

c) PL 931/2011 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de acompanhamento psicológico 

para pessoas abrigadas em entidades como orfanatos, creches e asilos em todo o território 

nacional. 
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d) PL 1399/2011 – Definição de classificação de agentes comunitários de saúde 

de acordo com a área de atenção, observados a instituição de Agentes Comunitários de Saúde 

do Idoso. 

e) PL 7076/2017 e PL 7347/2017 – Inclui o termo envelhecimento ativo nas 

diretrizes do Estatuto do Idoso. 

 

Observa-se que as proposições referentes ao envelhecimento ativo sobre a 

categoria ‘saúde’ representou um número muito pequeno se levado em consideração ser uma 

categoria referência para o conceito de envelhecimento ativo.  

Apesar de encontrar-se em discussão em todo o mundo, as políticas públicas 

voltadas para a saúde da população idosa, ainda é tema pouco frequente nas proposições 

apresentadas pelos parlamentares no âmbito da Câmara dos Deputados. Com a evolução da 

expressão de ‘envelhecimento saudável’ para ‘envelhecimento ativo’, observa-se que o 

quantitativo de proposições diminuiu consideravelmente, passando-se de 25 (vinte e cinco) 

em todo o período pesquisado para apenas 6 (seis) que apresentam, ao nosso ver, mesmo que 

de uma forma indireta, políticas voltadas ao envelhecimento ativo da população, sob o foco de 

políticas para saúde. 

Retirou-se do resultado apresentado proposições que se referiam à 

disponibilização de medicamentos, próteses, fraldas geriátricas, dentre outros materiais, por 

entender que não se tratam de matérias que promovam o envelhecimento ativo dessa 

população, mas tão somente da disponibilização de insumos necessários para sua rotina.  

Todavia, considerou-se como proposições que discorram sobre o envelhecimento 

ativo, aquelas com tendência a promoção e disponibilização de atendimentos diferenciados à 

população idosa, em especial a implantação de unidades específicas para atendimento dos 

idosos e a obrigatoriedade de atendimento de idosos para tratamento odontológico, 

psicológico e fisioterápico em unidades de saúde públicas ou credenciadas; a definição de 

obrigatoriedade de acompanhamento psicológico aos idosos abrigados em asilos; e, ainda, a 

instituição de agentes comunitários de saúde específicos para acompanhamento e tratamento 

dos idosos. 

 

4.2.7 Trabalho 
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A categoria "trabalho" apresenta as proposições voltadas à promoção de políticas 

de incentivo para contratação de idosos e aposentados por pessoas jurídicas, por intermédio de 

políticas de incentivos fiscais e criação de programas que se destinam à criação de postos de 

trabalho para essa população: 

 

a) PL 300/2011, PL 525/2011, PL 1251/2011, PL 1252/2011, PL 3239/2012, PL 

5707/2013, PL 687/2015, PL 5253/2016 e PL 7346/2017 - instituem benefícios fiscais às 

pessoas jurídicas que contratarem idosos como empregados em seu quadro de funcionários. 

b) PL 1495/2011 - Institui cotas para idosos nas empresas. 

c) PRC 138/2012 - institui Programa Pró-Idoso na Câmara dos Deputados, que 

objetiva o aproveitamento de idosos em atividades compatíveis com suas habilidades e 

capacidades físicas. 

d) PL 4916/2012 - altera a Lei nº 8.666, de 1993, para assegurar preferência às 

empresas que tenham projetos de inserção de idosos e idosas no mercado de trabalho como 

critério de desempate no processo licitatório. 

e) PL 5850/2013 - programa de preparação para aposentadoria nas empresas 

privadas. 

f) PL 4806/2016 - Política de Valorização do Trabalho do Idoso, por intermédio 

da delimitação das atividades que podem ser desempenhadas por idosos, bem como o 

estabelecimento de preenchimento mínimo de 2% dos seus cargos por empregados idosos. 

Entende-se que a promoção de trabalho para as pessoas idosas é fundamental para 

propiciar o envelhecimento da população de forma ativa e capaz de possibilitar uma 

participação efetiva também nas questões econômicas, de forma a garantir, por exemplo, o 

exercício da sua força de trabalho mesmo após envelhecer. 

A falta de inclusão dessa parcela da população no mercado de trabalho deixará os 

idosos cada dia mais impossibilitados de exercer com efetividade suas atividades, 

transformando-os, apenas, em sujeitos passivos na construção do país. 

 

4.2.8 Turismo, Esporte e Cultura 

A categoria "Turismo, Esporte e Cultura" objetiva apresentar quais são os 

projetos obtidos nesta pesquisa que incluem as atividades de lazer como ferramentas 
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utilizadas para propiciar uma participação ativa da população idosa no seu processo de 

envelhecimento.  

Dentre as 332 proposições apresentadas inicialmente pela pesquisa, constatou-se 

apenas 7 (sete) proposições que incluíam o lazer no processo de envelhecimento da 

população, representando, 17,07% das proposições como sendo às iniciativas legislativas 

voltadas à promoção do envelhecimento ativo na Câmara dos Deputados. Vejamos: 

 

PL 526/2011 - Concede isenção tributária às academias, clubes e entidades que    

promovam atividades desportivas com a participação de idosos e deficientes. 

PL 3992/2012 - Estabelece cota mínima para a contratação obrigatória de artistas   

de baixa renda e de artistas idosos de baixa renda nas produções audiovisuais financiadas por 

recursos públicos. 

PL 7534/2014, PL 655/2015 e PL 682/2015 - insere o turismo como direito 

fundamental do idoso e o dever do Poder Público em estimular o desenvolvimento de 

mercado turístico nacional para este segmento. 

PL 7070/2017 e PL 7349/2017 - inclui no Estatuto do Idoso a garantia de acesso à 

cultura e a orientação dos cuidadores de idosos em incluir atividades e conteúdos artístico-

terapêuticos objetivando a melhoria da qualidade de vida, a prevenção e o auxílio no 

tratamento de enfermidades. 

Denota-se que as proposições discorrem sobre temas diversos, desde a concessão 

de estímulos fiscais às empresas voltadas às práticas desportivas, para promoção de atividades 

específicas para população idosa, até o estabelecimento de cotas mínimas para contratação de 

artistas idosas nas produções audiovisuais financiadas por recursos públicos. 

Apesar da concessão de isenções tributárias inicialmente não tratar de promoção 

de iniciativa voltada ao envelhecimento ativo, cumpre salientar que a concessão de incentivos 

para adoção de medidas voltadas à população idosa pode ser considerada como uma eficaz 

iniciativa do Poder Público, pois sabe-se da dificuldade encontrada no setor público para dar 

cumprimento, de forma direta, a todas as garantias e direitos definidos na Constituição 

Federal e em outras legislações, seja em virtude das dificuldades encontradas pela burocracia 

imposta ao Estado ou até pela ausência de capacidade para apresentar soluções viáveis para 

garantir tais direitos.  
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Por essas razões, acredita-se que a concessão de incentivos para que a iniciativa 

privada possa ter interesse no desenvolvimento de atividades específicas, de forma a colaborar 

no desenvolvimento de ações de promoção de envelhecimento ativo da população, deve ser 

enquadrada como uma das proposições que discorram sobre a política de envelhecimento 

ativo. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa buscou analisar as proposições legislativas 

apresentadas pelos parlamentares da Câmara dos Deputados, no período de 2011 a 2017, 

relativas à temática dos idosos e procurou observar em que medida elas abordam ou se 

enquadram no conceito de envelhecimento ativo. 

O conceito de envelhecimento ativo utilizado neste estudo foi o adotado pela 

Organização Mundial da Saúde que aponta, em linhas gerais, ser esse um processo onde se 

garantam oportunidades que reforcem a melhoria e qualidade de vida à medida que 

envelhecemos. 

Com efeito, o caráter vago do conceito, por vezes dificulta uma análise mais 

apurada do conteúdo e teor das proposições apresentadas. Embora percebamos haver um 

maior número de projetos de lei em tramitação que abordam questões relativas aos idosos, 

esses em menor número se preocupam com o envelhecimento ativo e se debruçam em maior 

quantidade nas garantias e direitos a essa faixa etária. 

Como exemplo, pode-se afirmar que, entre as 332 (trezentos e trinta e duas) 

proposições levantadas pelo CEDI no período pesquisado sobre os idosos, 41 (quarenta e 

uma) parecem expressar, mesmo que indiretamente, o conceito de envelhecimento ativo. 

Entre estas, apenas 2 (duas) proposições (PL 7076/2017 e PL 7347/2017) fazem referência ao 

conceito de envelhecimento ativo, sendo que, na verdade, o teor das mesmas é idêntico. 

 Portanto, as demais proposições estabelecem, como afirmado acima, direitos e 

garantias aos idosos de uma forma geral, que vão desde a instituição de comissão permanente 

no âmbito da Câmara dos Deputados para debater assuntos de interesses dos idosos até 

diversas propostas de alterações do Estatuto do Idoso, da Política Nacional do Idoso e de 

outras legislações. 

Com base nestas observações, podemos afirmar que carecemos de proposições 

que debrucem sobre a perspectiva da aceleração do envelhecimento e a consequente 

necessidade de desenvolvimento de políticas que possam atender a essa mudança importante 

na configuração social. 

O conceito de envelhecimento ativo foca no idoso como protagonista da sua 

história, como alguém capaz de manter sua autonomia e independência pelo maior tempo 

possível, a fim de usufruir da longevidade que os avanços tecnológicos, principalmente na 
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saúde, proporcionam à humanidade. Neste sentido, a realidade que se impõe na atualidade 

brasileira acerca do envelhecimento de nossa população exige que todos, especialmente os 

legisladores, se debrucem e aprofundem, no Congresso Nacional, a compreensão e o debate 

acerca do conceito de envelhecimento ativo.  

Observa-se, portanto, que é fundamental maior divulgação do conceito entre os 

órgãos técnicos da Câmara dos Deputados que podem ajudar na disseminação, como a 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a Consultoria Legislativa, sugerindo ações 

que permitam chamar a atenção dos parlamentares da necessidade desse debate no âmbito da 

Câmara dos Deputados. 

Finalmente, é fundamental que sejam elaboradas e apresentadas proposituras e 

que elas tenham por base o impacto do envelhecimento populacional nas políticas públicas e a 

necessidade de adequação, redesenho ou criação de novas leis que estejam em sintonia com as 

tendências mundiais, especialmente com o conceito de envelhecimento ativo. 
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