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O  Dia Nacional do Idoso, instituído pela Lei 
n˚11.433, de 28 de dezembro de 2006, pas-
sou a ser celebrado no dia 1˚ de outubro de 

cada ano, data dedicada à promoção e à divulgação 
de eventos que estimulem a valorização da pessoa 
idosa na sociedade.
 Durante a Gestão “Atitude Crítica para Avançar 
na Luta” (2008/2011), o Conselho Federal de Serviço 
Social (CFESS) vem publicando textos, de forma sis-
temática, acerca de temas relativos à Pessoa Idosa. 
 Assim, o CFESS não poderia deixar de se mani-
festar sobre a importância de celebrar e de valorizar 
a pessoa idosa na sociedade, principalmente por se 
tratar de entidade que se orienta por valores éticos 
fundamentais, como a liberdade, democracia, jus-
tiça e equidade social, valores expressos no Código 
de Ética do Assistente Social, comprometido com a 
defesa dos direitos da população. 
 Nesse sentido, a “Agenda Política (Velhice)”, re-
sultante da avaliação dos trabalhos científicos acer-
ca dessa temática, no XIII CBAS – Congresso Brasi-
leiro de Assistentes Sociais, realizado em Brasília no 
período de 31 de julho a 5 de agosto de 2010, indica 
o compromisso com a valorização e a defesa dos 
direitos da pessoa idosa, tanto na formação, como 
no exercício profissional das/os assistentes sociais:

1. Proposição de estudos e pesquisas sobre a ve-
lhice no Brasil, superando a perspectiva geron-
tológica quanto às análises do envelhecimento 
no tempo do trabalhador. E, como estratégias: 

para  
valorizar 
a pessoa 
idosa

Esta ilutração é uma 
releitura da obra 
“At Eternity’s Gate” 
(ou ‘Na entrada 
da eternidade’, em 
tradução literal), do 
artista Van Gogh. 
No original (quadro 
abaixo), Van Gogh 
mostra um idoso 
enterrando seu rosto 
nas mãos, em alusão 
aos sentimentos 
de depressão e 
desesperança.
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a incorporação desses conteúdos nos 
componentes curriculares obrigatórios 
na graduação; sensibilização de docentes 
e discentes para as demandas desse seg-
mento populacional em atividades exten-
sionistas; ampliação de mecanismos de di-
vulgação e socialização de informações e 
análises sobre a temática, trabalhados em 
pesquisas e estudos pós graduados.

2. Compromisso com intervenções práticas 
e políticas no campo das políticas de As-
sistência Social, Saúde, Previdência Social, 
problematizando a definição de orçamen-
tos, ampliação e qualificação dos serviços 
e consolidação de direitos da pessoa idosa. 
Como estratégias: defesa de criação das 
varas de atendimento a idosos (as) em 
situação de violência, no TJ, e ampliação 
de quadros técnicos especializados do Ju-
diciário e Ministério Público; participação 
e  incentivo ao protagonismo desse seg-
mento nos conselhos de políticas públicas; 
maior densidade e visibilidade da parti-
cipação do CFESS no Conselho Nacional 
do Idoso (acesso à Agenda Política do XIII 
CBAS em www.cfess.org.br).

 No Seminário Nacional “Avanços e Desafios 
dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas”, pro-
movido pela Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, em agosto de 2010, 
foram debatidos quatro grandes temas: 

•	 Humanização do atendimento às pesso-
as idosas; 

•	 Prevenção e enfrentamento aos agravos 
às pessoas idosas; 

•	 Protagonismo da Pessoa idosa e Interge-
racionalidade; 

•	 Qualidade de vida e valorização da Pes-
soa Idosa. 

 Como representante da sociedade civil, o 
CFESS participou desse Seminário e contri-
buiu nas discussões do Grupo de Trabalho 
“Protagonismo da Pessoa Idosa e Intergera-
cionalidade”.

 Os participantes do Seminário construíram 
um balanço (possível) acerca dos avanços con-
quistados, nesses 7 (sete) anos de vigência do 

Estatuto do Idoso (Lei n˚ 10.741/03), bem como, 
indicaram dificuldades no efetivo cumprimento 
desta e de outras normativas, destacando-se 
como um dos principais desafios - a inserção de 
conteúdos sobre envelhecimento nos currículos 
do ensino básico ao superior, indicado nos rela-
tórios de três grupos de trabalho.
 Em quatro gestões do CNDI, cuja atuação 
começou em 2002, tem sido um desafio per-
manente a articulação com os Ministérios en-
volvidos na implementação da Política Nacio-
nal do Idoso, a fim de que as deliberações das 
Conferências Nacionais sejam referências para 
as políticas setoriais.
 Em relação aos avanços conquistados, po-
dem ser considerados, entre outros: a realização 
das duas Conferências Nacionais (2006 e 2009); 
a consolidação do atendimento prioritário, es-
pecialmente, em bancos, e o estacionamento 
reservado à pessoa idosa; o reconhecimento 
dos direitos da pessoa idosa, tanto pelos pró-
prios usuários, como pela sociedade. São parcos 
avanços, que devem ser ampliados, mas que 
possuem um impacto positivo efetivo na vida 
cotidiana das pessoas idosas.
 Na gestão atual, que se encerra em 
28/10/10, entende-se como avanços: a elabora-
ção do planejamento estratégico do Conselho, a 
regulamentação do uso dos recursos do Fundo 
Nacional do Idoso (Lei n˚ 2.213/10) e o estabe-
lecimento de critérios para a realização da III 
Conferência Nacional da Pessoa Idosa, prevista 
para o segundo semestre de 2011. 
 Nesse dia 1˚ de outubro de 2010, o CFESS 
reafirma o seu compromisso de “lutar por direi-
tos, romper desigualdades”. Inspirado em prin-
cípios éticos do Serviço Social, como: defesa 
intransigente dos direitos humanos; empenho 
na eliminação de todas as formas de preconcei-
to; - compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados à população; não discriminação de 
classe social, gênero, etnia, religião, nacionali-
dade, orientação sexual, idade e condição física, 
entre outros, fortalece a luta pela valorização 
da pessoa idosa na sociedade e pelo seu efetivo 
protagonismo nos conselhos de direitos e no 
processo de emancipação humana.

“Em relação aos avanços 
conquistados, podem ser 
considerados, entre outros: a 
realização das duas Conferências 
Nacionais (2006 e 2009); a 
consolidação do atendimento 
prioritário, especialmente em 
bancos, e o estacionamento 
reservado à pessoa idosa; o 
reconhecimento dos direitos 
da pessoa idosa, tanto pelos 
próprios usuários, como pela 
sociedade. São parcos avanços, 
que devem ser ampliados, 
mas que possuem um impacto 
positivo efetivo na vida cotidiana 
das pessoas idosas”.


