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RESUMO 
 

 
 
Este estudo originou-se das inquietantes constatações e da necessidade de uma imersão 
teórico-metodológica e metodológico-teórica nos domínios interdisciplinares da 
Gerontologia e do Direito, na busca de compreender fenômeno da ausência-presença e 
da (in)visibilidade das práticas legais em prol dos idosos na esfera judiciária no 
município de Palmas, Tocantins. Resultados de pesquisa nacionais apontam a cidade de 
Palmas como a quinta maior incidência de óbitos de causa não natural de idosos. 
Fenômenos como a violência, o abandono, a não efetividade das políticas públicas 
direcionadas para as pessoas idosas ocorrem ora invisíveis, ora visíveis e 
intencionalmente. O problema da investigação se ateve na compreensão desse fenômeno 
e das apreensões compreensivas e ações de combate a partir do campo judiciário. A 
metodologia empregada se retroalimentou das contribuições de pesquisadores que 
utilizam como suporte angulações histórico-críticas e hermenêuticas. A partir da 
contribuição de historiadores, sociólogos, filósofos, educadores e inúmeros 
investigadores que irrompem a Gerontologia como um campo de estudos e de ação, 
pudemos levantar por documentos, bibliografias e clivagem “violência-velhice” nas 
ações legais em busca de suas lógicas de funcionamento e resultados. No Estado do 
Tocantins, encontramos surpresas pelas associações e pelas combinações adotadas na 
arena política, carregadas de fronteiras demarcadas invisivelmente pelos grupos de 
atores sociais representantes dos campos econômico, cultural, político, religioso, 
educativo e judiciário. Como a violência contra os idosos é combatida nessa sociedade 
híbrida a partir do campo das leis? Onde se encontram as práticas visíveis e por que as 
políticas públicas parecem estar silenciadas? Na unidade teoria e método, a vertente 
exploratória se fez necessária porque foi um primeiro exercício investigativo-acadêmico 
sobre a aplicabilidade das leis junto aos idosos a partir do fenômeno da violência.  O 
exploratório implica evidenciar o locus legalis dos fenômenos, o locus do campo do 
judiciário, os loci dos demais campos que presumem atuar no combate e na prevenção. 
Em documentos, boletins de ocorrência e a constante pressão cotidiana para resolução 
concreta dos problemas, encontram-se sinalizações importantes sobre o aprender a 
trabalhar com a abordagem multirreferencial no campo do judiciário e ao mesmo 
estabelecer intentos de uma interdisciplinaridade auxiliar para a relação Direito e 
Gerontologia quanto ao combate da violência contra as pessoas idosas. 
 
 
Palavras-chave: Idoso, Gerontologia, Direito, Interdisciplinaridade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 
The origins of this present investigation came from the need for a theoretical and 
methodological  immersion about problems inside the Gerontology and the Law 
relationship  like interdisciplinary exercise. The concrete evidences’ roots of this study 
are concentrated in the quest about the understanding  the phenomenon of absence-
presence and (in) visibility of law practices  from of elderly people  in the Judiciary staff 
in Palmas, Tocantins brazilian province. Palmas is the fifth highest incidence of deaths 
from unnatural causes among the elderly by  search results point in the national 
researches. Phenomena like violence, abandonment, effectiveness of public policies 
absence directed to older people sometimes invisible or visible on purpose occurs. To 
understand this phenomenon and design the combat actions from the Legal Field  is the 
problem of it research. The methodologic work with the researches feedback 
contributions who use as support historical criticism and hermeneutics optics. From the 
contribution of historians, sociologists, philosophers, educators, and many researchers 
that fight to transform the Gerontology as a field of study and action could rise by the 
documents, bibliographies and cleavage violence in the legal actions direct for to the 
oldest people, and the same time search these operation and results. Tocantins results 
like a hybrid space constructed by the associations adopted in the political arena, full of 
invisible borders demarcated by groups of stakeholders representatives of the economic, 
cultural, political, religious, educational and law. How is tackled in this hybrid society 
from the field of law about violence against the elderly? Where are the visible practices 
and why public policies seem to be silenced? The exploratory aspect study is necessary 
because it is a first-year academic diligence on the applicability of laws among the 
elderly from the phenomenon of violence. In exploratory evidence implies to reveal the 
phenomena like a corpus legalis and it  locus, the Judiciary Field. And the other loci of 
divers fields who presume to act in the fighting and prevention. For the constant 
reflection exercise hunched over documents, police reports and the ordinary pressure to 
solve practical everyday problems are important signals about - how to work with the 
multi-referential approach in the Judiciary Field and even the attempts to establish an 
Interdisciplinary help relation to the Law and Gerontology in combat of violence 
against the elderly. 
 
 
Words-key: Elderly, Gerontology, Law, Interdisciplinarity 
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INTRODUÇÃO 

 

Não se sabe se o pior é o esquecimento da memória do presente recente ou 

do passado não tão distante. É um sinal da velhice que se avizinha e aos poucos 

acomoda suas manias, gostos, idiossincrasias e limitações – possibilidades na casa-

corpo de cada um desse “nós” humano, que ainda insiste em pensar e agir como 

solitários “eus”. Não se constrói um texto preambular pessimista ou melancólico, mas 

reconhecer que não mais se recorda dos dos acontecimentos e sim da última vez que se 

recordou sobre eles é um sinal de transformação no corpo-mente de cada um. 

Não se recorda de qual Caso Especial da TV Globo, transmitido na década 

de 70, pois vem à memória da memória a própria juventude vivida e os rituais de 

passagem biológicos e psicossociais. Esse “Caso Especial” ficou marcado como 

referência porque trazia um casal de idosos. O título era Meus filhos e o texto pertencia 

a Walter George Durst.  A história tinha como pano de fundo a comemoração das festas 

natalícias e marcaria a separação do casal de idosos. Os filhos, já adultos e com seus 

respectivos núcleos familiares formados, resolveram “internar” em locais separados os 

pais.  A cada um o seu respectivo asilo e exílio. Naqueles anos pelas imagens da 

televisão, fixava-se mais ainda qual deveria ser o lugar dos velhos – no asilo – e como 

não a própria relação velhice e mundo. 

Em anos futuros desse passado recente, o filme A balada de Narayama, de 

Akira Kurusawa, passou pelos olhos, pele, sentidos e emoções numa antiga sala do Cine 

Belas Artes. Outro choque. 

No ano de 2003, novamente a velhice foi tema de um dos subnúcleos da 

novela Mulheres apaixonadas, de Manoel Carlos, transmitida pela Rede Globo. De 

1970 a 1990, muitas situações se reconfiguraram nos cenários político, econômico, 

social, ideológico e cultural no Brasil como no mundo.  Não se pretende reprisar todo o 

leque de transformações ocorridas, mas a velhice e os velhos se transformaram em 

idosos. Dessa vez no começo do século XXI, em 1º de outubro de 2003, no Brasil, foi 

sancionada a Lei 10.741 – Estatuto Idoso.  A novela auxiliara ou alavancara que o 

Estatuto fosse aprovado.  Não é objeto de estudo a relação mídia e velhice no Brasil, 

entretanto é interessante perceber como a primeira ganhou status e espectro presente de 

importância no referendum de sentidos e significados na vida das pessoas e dos 
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coletivos sociais. Finalizada a novela e o brilho midiático, os idosos continuam como 

“velhos” nas práticas visíveis dos campos da política, do social, do judiciário ao se 

criarem interfaces com estudos da violência; ironicamente, invisíveis nas políticas 

públicas. 

Parte desta dissertação nasceu dessa inquietante constatação e da 

necessidade de uma imersão teórico-metodológica e metodológico-teórica nos domínios 

interdisciplinares da Gerontologia, em busca da compreensão desse fenômeno de 

ausência-presença e (in)visibilidade das práticas legais em prol dos idosos na esfera 

judiciária.  

A temática e as interfaces obrigaram a um exercício de reconstrução de 

memória da vida do pesquisador.  O exercício possibilitou a validação de adesão à 

temática.  Nesse momento, retiramos da tela textual seu caráter inicial de 

impessoalidade e permitimos um “nós-eu” narrador da memória-história da vida 

educacional e profissional. 

A formação escolar até ingressar na universidade foi realizada em escolas 

públicas: municipal e/ou estadual. Iniciei o antigo primário em escola municipal da 

cidade de Ferraz de Vasconcelos, SP, estudos concluídos na cidade de São Paulo, SP; o 

antigo ginasial, iniciado em 1965 em escola estadual na cidade de Ferraz de 

Vasconcelos, SP, e concluído em 1969 na cidade de São Paulo, SP, também em 

instituição do sistema estadual; o curso colegial, atual ensino médio, iniciado em 1970 e 

concluído em 1972 na cidade de Poá, SP, em unidade educacional municipal. 

No ano da conclusão do curso colegial, logrei classificação para o curso de 

Estudos Sociais (licenciatura curta) da Federação das Faculdades Braz Cubas, da cidade 

de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, concluído em 1974. Aos 28 anos de idade 

(1980), ingressei no curso de Direito da Federação das Faculdades Braz Cubas, Mogi 

das Cruzes, SP. Fui levado pela necessidade de conhecer e aprender direitos, além de 

um desejo de seguir a carreira de Ministério Público por um inquietante senso de justiça 

que adentrava pele e alma e que poderia trabalhar em prol da sociedade e, 

principalmente, aos hipossuficientes, em que se pode alocar, entre outros, as pessoas 

idosas. 

Bacharelei em dezembro de 1983. Mesmo mês e ano em que obtive 

aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo, para 

inscrição ao quadro de advogados, sob o n. 72.542, de 1984 até 1991, ano em que, após 

aprovação do Ministério Público do Estado do Tocantins, Estado recém criado pela 
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Constituição do Brasil de 1988, tive, por determinação legal, de solicitar o 

cancelamento da inscrição em face de incompatibilidade entre as atividades. 

Após a graduação, obtive o título de especialista em Direito Processual Civil 

(1996) pela Universidade Tiradentes de Aracajú, SE, e, em 2002, frequentei com 

aproveitamento o curso de Estudos de Políticas e Estratégias pela Associação dos 

Diplomados da Escola Superior de Guerra do Tocantins – ADESG. 

Em 2004, com a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, passei a planejar e a 

realizar ações em prol dos idosos. Passei a integrar, como associado, a Associação 

Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas 

e Pessoas com Deficiência – AMPID, entidade civil com abrangência nacional para 

proclamar e defender os direitos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. 

Atualmente possuo assento tanto no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência – CONADE, como no Conselho Nacional dos Direitos do 

Idoso - CNDI, órgão vinculado na estrutura da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República. 

Embora a narrativa-memória educativo-profissional possa expressar uma 

linearidade evolutivo-positivada entre estudos, cargos e funções, por detrás das palavras 

existiram e existem situações, acontecimentos, processos e tomadas de posição político-

ideológicas e angulações diferenciadas na aplicação do Direito que sinalizaram minhas 

opções para o estudo da velhice. 

Denominamos algumas situações e processos vivenciados como “choques de 

contexto”, que alguns peritos da Antropologia Geral poderiam chamar de choques 

culturais.  Todavia o “choque de contexto” extrapola o cultural, pois este último 

presume encontros, confrontos e assimilações – resistências entre grupos étnico-

culturais (de uma forma simplista, ou seja, grosso modo).  O choque de contexto se dá 

com todos os indivíduos que vivem uma situação de reterritorialização de uma região, 

como foi o caso da criação e da implantação do Estado do Tocantins.  Pessoas e 

comunidades de diversas regiões brasileiras se deslocaram para aquela nova fronteira 

que se formava e pela propaganda governamental de que seria um novo Eldorado a 

partir dos anos 1988-89. 

O choque se processou sob diversos ângulos: culturais, libidinal-sexuais, 

ideológicos, religiosos, econômicos e políticos.  De um momento para outro, parecia 

que todo o Brasil migrante se defrontava com vivências do coronelismo do norte goiano 

sob bases do neoliberalismo emergente.  Nisso se perceberam facetas interessantes dos 
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grupos que disputavam o poder e as cortes régias judiciárias. 

Além do choque de contexto, em anos posteriores, ao coletar 

assistematicamente textos, documentos, discursos públicos, deparamo-nos com o termo 

alienígena para designar os imigrantes, termo que se somava a estrangeiro e forasteiro.   

Isso nos levava silenciosamente a indagar como essa sociedade local-regional concebia 

seus idosos e a velhice em face dessa terminologia de estranhamento ao que era 

diferente. 

Detivemos nosso olhar na relação violência e idosos.  E a surpresa negativa: 

a crescente violência que o idoso é submetido, consubstanciado com os dados citados 

pela pesquisadora social Minayo (2004), que aponta a cidade de Palmas, entre as 

capitais do Brasil, como a quinta com maior incidência de óbitos de causa não natural 

de idosos.  Fizemos gestões junto à Secretaria da Segurança Pública para criação e 

instalação de instrumentos necessários para atender crimes em que o idoso fosse a 

vítima.  A inquietação foi se manifestando, ações imediatas e de cunho legal se 

estabeleceram, com tempo madureceu mais a ideia de se trabalhar num projeto de 

investigação sobre esse fenômeno. 

Em 2006, já aluno do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC - SP, consubstancializaram-se as 

inquietações a partir de angulações e sinalizações teóricas, desde a participação nas 

disciplinas e nas atividades dos programadas no Núcleo de Estudo e Pesquisa do 

Envelhecimento – NEPE. 

A experiência de participação no NEPE possibilitou-nos uma primeira 

inserção nas pesquisas realizadas pelos alunos do programa. O resultado delas era 

apresentado, mensalmente, para a comunidade acadêmica e para a sociedade em geral.  

Não havia um eixo temático específico para a pesquisa, a única exigência era que o 

tema ou a questão a ser trabalhada tivesse relação com o processo de envelhecimento e 

a velhice, ambas em conjunto ou individualmente. Assim os trabalhos poderiam contar 

com a participação de convidados das mais diferentes atividades profissionais, que 

direta ou indiretamente contribuíam para a área gerontológica, realçando a 

interdisciplinaridade do programa.  Os resultados advindos das trocas de experiências e 

da investigação levada a cabo propiciaram discussões que redundaram em reflexões a 

respeito dos paradigmas que permeavam a questão do envelhecimento, que podiam ser 

confirmadas e mantidas ou podiam ser trabalhadas para sua desconstituição ou 

apresentação de novos paradigmas. 
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Ao participar de um grupo composto por professor pesquisador e alunos 

profissionais, com formação em Psicologia, Fisioterapia, Educação Física, Direito e 

Comunicação, tornou-se real e patente a necessidade de se trabalhar com angulações 

interdisciplinares e multirreferenciais. 

A diversidade de formação dos componentes do grupo resultou em uma troca 

de conhecimentos que nos levou a refletir sob diversos aspectos, não se resumindo a 

uma única questão. Por exemplo, no meu caso, não foi dado oportunidade de analisar a 

pesquisa somente sob o enfoque jurídico, da norma legal, da objetividade da lei, do 

técnico jurídico, mas também sob o prisma do social, da subjetividade, que me levou a 

procurar formular e apontar soluções para com o surgimento de problemas. 

A passagem por diversas disciplinas do Programa contribuiu de forma 

extraordinária para minha conduta e postura pessoal e, principalmente, profissional. 

Possibilitou uma mudança de atitude com relação à velhice, quando tínhamos a falsa 

noção de que seria somente uma etapa da vida a cumprir sem maiores preocupações. 

Vimos que essa fase é a própria continuidade da vida e que enseja transformações, 

mormente, para quando passarmos para a inatividade (aposentadoria).  

Atualmente essa fase da vida encontra-se repleta de problemas, percalços, 

sem esperança de um futuro promissor e tranquilo, fruto de uma sociedade 

descompromissada com a causa dos velhos, de ausência de respeito à experiência de 

vida, uma sociedade excludente tal qual faz com as pessoas com deficiência. Mas 

devemos trabalhar para mudar esse panorama frio, negro, em busca de uma melhor 

qualidade de vida para as pessoas idosas. 

Não foi intenção fortuita traçar um relato das disciplinas cursadas no 

Programa, o que desejamos salientar, por meio delas, são os outros acercamentos 

teóricos que foram as possibilidades abertas para a efetivação e a execução de partes 

desta investigação.   

O Juspositivismo do Direito é contaminante e o pensar-refletir, esse deslocar 

de opiniões, apreender sinalizações e angulações teóricas e metodológicas distintas é 

desafio constante, sendo necessário tê-lo narrado nessas primeiras páginas. Estas trazem 

as teias entrecruzadas do interdisciplinar para a construção de uma visão 

multirreferencial sobre a velhice e a violência na esfera judiciária do Estado do 

Tocantins. 
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A construção de um problema 

A ideia da velhice ou a preocupação que, atualmente, se revela com essa 

etapa da vida cresce em uma proporção quase idêntica com que aumenta a população 

idosa no mundo. Apesar de a velhice ser inexorável, devido à expectativa de vida, em 

séculos anteriores ao XX, ser baixa, quase não havia a coexistência de mais de duas 

gerações em uma mesma família.   

No século XX, principalmente da segunda metade em diante, houve um 

aumento na expectativa de vida, e esse prolongamento da vida trouxe consequências 

psicológicas, sociais, financeiras no convívio familiar e por que não a substituição de 

um ente familiar pelo velho.  Arranjos ocorreram sobre a figura do pai ou da mãe. 

Devido à vida moderna que obriga ambos a exercerem atividades laborais externas à 

família, praticamente transferem aos avôs a obrigação de cuidar, criar os netos, que 

assumem na realidade o papel de pais, trazendo, com isso, implicações culturais. 

Outra questão que destacamos está relacionada diretamente aos estigmas ou 

aos paradigmas negativos que a sociedade, inclui-se a família, trata seus velhos,  

fazendo com que aflore o problema da autonomia e da privacidade que o idoso deixa de 

ter. Com isso, o velho é o aposentado, é o avô, o chato, o inativo, o sujeito sem 

criatividade, atitude ou ideias próprias. 

Em tempos fluidos, nos quais modelos socioculturais e comportamentais 

foram se dissolvendo devido às modificações socioeconômicas e políticas no mundo 

contemporâneo (BAUMAN, 2001), a questão do envelhecimento e da velhice passou 

pelas interfaces e pelos embates entre a política e o poder.  A partir das contribuições de 

Foucault (1996), podemos analisar a obediência ou o temor que a sociedade nutria por 

aqueles que detinham o poder, independente da presença física deles. O poder 

disciplinar fazia com que o corpo e a população ficassem ao jugo desse domínio.  Mas, 

concomitantemente, havia o poder de outras organizações, que disputavam com o poder 

disciplinar a submissão dos mesmos sujeitos, que os obrigavam à obediência sem que 

tivesse a presença física do ser supremo, impondo a todos as vontades dos 

representantes deste.  

Nas provocações textuais de outros autores, como Nietzsche (1995, 1996), 

Deleuze (1998), Pessanha (2002), verificamos a busca de uma sociedade política e 

biologicamente perfeita e esboços de uma velhice saudável como uma forma seletiva 

para se ter pertencimento na esfera do social. Mas a qual indivíduo velho se destina essa 

velhice saudável? 
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A imersão nos aspectos teóricos da gerontologia se fez necessária.  A 

gerontologia, que decorre de uma necessidade ante o número crescente de pessoas 

velhas no mundo, sem que tenha por objetivo o estudo da patologia do envelhecimento, 

que está ao cargo da geriatria, de acordo com Beauvoir (1990), não é o estudo da 

velhice como um pathos e sim dos processos que a permeiam. O envelhecimento 

populacional teve como principais fatores a queda do índice da natalidade e o aumento 

da expectativa de vida do homem, diante do avanço da própria medicina aliado a uma 

melhoria na qualidade de vida; o que gerou problemas geracionais e econômicos. 

Antes um trabalhador tinha assegurado, após 35 anos de trabalho, uma 

aposentadoria custeada por aqueles que permaneciam na atividade. A proporção era de 

quatro trabalhadores na ativa para um aposentado. Este último tinha uma expectativa de 

vida curta e equilibrava financeiramente o sistema previdenciário. Nos dias de hoje, no 

Brasil, o desequilíbrio nas finanças previdenciárias é evidenciado pela proporção entre 

inativo e ativo e se encontra quase um por um. Isso contribuiu para, em 1998, a 

aprovação da reforma previdenciária por meio da Emenda Constitucional nº 20. 

 Entre inúmeras novidades, passou-se a contabilizar para a aposentadoria do 

trabalhador um tempo de contribuição e não mais de trabalho. Mas não basta o 

trabalhador ter esse tempo, deverá ter idade mínima para galgar a aposentadoria, no 

caso 65 anos de idade para o homem trabalhador e de 60 anos de idade para a mulher 

trabalhadora. Um dos efeitos negativos, além da pequenez do valor da aposentadoria, é 

o rótulo que o velho carrega: a de que é um inútil para a sociedade. Diante desse quadro 

devastador, o homem, para que tenha uma velhice com qualidade, deve ser previdente 

enquanto envelhescente1, preparando-se, assim, para essa fase da vida, que se projeta a 

um período de tempo quase ou igual do trabalhado. 

Organizações e movimentos para e de pessoas idosas nos chamaram atenção, 

sobretudo, os relacionamentos efetivos que poderiam ocorrer a partir das políticas 

públicas. Surpreendeu-nos a possibilidade dessas pessoas já estarem se congregando, 

justificando e representando-se como comunidade.  Nas discussões sobre 
                                                 
1 “Sempre me disseram que a vida do homem se dividia em quatro partes: infância, adolescência, 
maturidade e velhice. Quase correto. Esqueceram de nos dizer que entre a maturidade e a velhice (entre os 
45 e os 65), existe. A envelhescência nada mais é que uma preparação para entrar na velhice, assim como 
a adolescência é uma preparação para a maturidade. Engana-se quem acha que o homem maduro fica 
velho de repente, assim da noite para o dia. Não. Antes, a envelhescência. Se você está em plena 
envelhescência, já notou como ela é parecida com a adolescência?” (PRATA, 1997: 13). 
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reconfiguração e ressignificação dos conceitos e suas práticas, a disciplina Comunidade 

e Poder Local auxiliou a aprendizagem do conceito multidimensional e multirreferencial 

de comunidades:  

 

Comunidade na perspectiva de articulação local e global e de dimensão 
temporal histórico pode ser entendida como um espaço de convivência, ou 
seja, de vínculos, solidariedades e relações sociais heterogêneas, 
contraditórias, conflitivas e de cooperação, em que no cotidiano da vida 
interpessoal e intergrupal, se agregam valores, sentimentos, redes de 
interesses e poderes diversos. Estes, quando organizados e mobilizados, 
constroem/reconstroem subjetividades e intersubjetividades que levam a 
ações coletivas, participam na concretização de objetivos imediatos e 
mediatos comuns para a melhoria da qualidade de vida de todos (felicidade) e 
na concretização de uma sociedade democrática radical, justa e solidária.  
(Fragmento de aula em 31 mar. 2006).   

 

Fenômenos como a violência, o abandono, a não efetividade das políticas 

públicas direcionadas para as pessoas idosas ocorrem ora invisíveis ora visíveis e 

intencionalmente. 

No Estado do Tocantins, encontramos surpresas pelas associações e pelas 

combinações adotadas na arena política, carregados de fronteiras demarcadas 

invisivelmente pelos grupos de atores sociais, representantes dos campos econômico, 

cultural, político, religioso, educativo e por que não judiciário ao lidar com as pessoas 

idosas. 

A história dessa unidade federativa, por ser recente, tem inúmeras camadas 

de justificativas e representações para sua existência. Vive-se uma atmosfera que ainda 

tem ares de estranhamento próximo ao xenofobismo misturado com românticos 

discursos futuristas. A ironia metaforizada pode ser exemplificada na chamada da capa 

do jornal O Estado do Tocantins, edição de 22 de dezembro de 2009: 

 

De peso morto do nortão goiano, hoje provamos as histórias históricas de 
nossa luta secular pela independência. Só um detalhe: a história e a cultura 
dos Tocantins estão sendo pisoteadas pelos forasteiros. Chegou a hora de 
curraleiros nativos e adotivos questionar um nome para a Assembleia 
Legislativa. Vamos eleger um Deputado no próximo ano para porta-voz da 
Cultura Popular. Nomes? Genezin, Braguinha, Doriva... Vamos à luta 
pessoal... (grifos nossos) 

 

A chamada se aproxima de propagandas de Goebbels quando conclamava 

aqueles que se presumiam verdadeiros arianos na defesa da terra germana dos invasores.  

Em outras passagens da mídia impressa e discussões políticas, o Outro é tratado como o 
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estranho, o alienígena (GOMES, 2004).  Dessa maneira, uma questão inicialmente de 

cunho filosófico-antropológico sobre “quem é o Eu, quem é o Outro?” se deslocou, com 

outra roupagem para o espaço sociológico e o campo judiciário: o que fazem esses 

“Eus” considerados hegemônicos com aqueles que são os seus “Outros” interiores, isto 

é, com crianças, jovens, mulheres, homossexuais, enfermos, afrodescendentes e idosos? 

Como a violência contra os idosos é combatida nessa sociedade híbrida a partir do 

campo das leis, onde se encontram as práticas visíveis e por que as políticas públicas 

parecem estar silenciadas? 

Nos boletins de ocorrência policial, narrativas escamoteiam a violência 

contra os idosos por atritos de ordem interna familiar, alcoolismo exagerado ou 

mudança de ânimos que modificam os hábitos dos mais idosos.  Nos prontos socorros, 

fraturas, luxações, hematomas, sintomas de hipertensão agravada são concebidos com 

naturalidade.  Existe um não querer falar sobre, como se o problema por si só 

apresentasse sua solução: o aniquilamento desse desconhecido outro para si mesmo e 

para a sociedade tocantinense, o idoso. 

Com isso, configuramos como hipóteses fortalecedoras de nosso problema 

teórico: - o desconhecimento da população sobre a velhice e os idosos é algo que pode 

advir da própria invisibilidade da aplicação das leis ou de sua utilização somente em 

esferas ou camadas mais esclarecidas da sociedade regional; - e o desconhecimento e a 

prática das leis ocorrem no campo do judiciário pela falta de interfaces com os demais 

campos sociais na arena pública. Tanto na ordem do Direito como a da Gerontologia, 

níveis de objetividade sempre devem estar em observação e aplicação para garantir 

direitos e segurança material, física e psicológica dos indivíduos idosos, algo que 

sempre deveria ser estendido a todos os cidadãos de um Estado que se professa 

democrático de direito. 

Ante esse conjunto de situações, objetivamos compreender os processos 

visíveis de violência contra os idosos no município de Palmas – TO e as práticas de 

combate na esfera judiciária. 

Como objetivos específicos, ativemo-nos na análise dos documentos ao 

focalizar a presença e a ausência de ações efetivas de combate à violência contra os 

idosos; na reflexão teórico-analítica sobre as práticas disciplinares e interdisciplinares 

existentes no combate à violência contra os idosos na cidade de Palmas; no 

relacionamento de medidas preventivas previstas em lei aos loci diferenciados de 

combate à violência contra os idosos na cidade de Palmas à luz da interdisciplinaridade 
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e multirreferencialidade presentes no Direito e na Gerontologia; e, por fim, na 

contribuição com a investigação acadêmica regional e nacional sobre as interfaces 

Direito – Gerontologia e de sua importância para novas práticas transformadoras no seio 

da sociedade brasileira. 

Temos em vista uma investigação de cunhos histórico, crítico, exploratório e 

hermenêutico.  À primeira vista, a imbricação dos termos poderia ser conduzida para 

terrenos de discussão filosófica sobre as possíveis contradições entre tendências ou 

escolas de pensamento filosófico e ou sociológico com abordagens relacionais entre 

método-metodologia. 

Bourdieu (2000, p. 34) destaca que 

 

Construir um objeto científico é, antes de mais e, sobretudo, romper com o 
senso comum, quer dizer, com representações partilhadas por todos, quer se 
trate de simples lugares-comuns da existência vulgar, quer se trate das 
representações oficiais, frequentemente inserida nas instituições [...] O pré-
construído está em toda parte [...].  

 

A “natureza” humana é fruto de diversas construções, o habitus de indivíduo 

está presente em seu corpo e traz consigo a história como assimilação (BOURDIEU, 

1998). 

A perspectiva histórico-crítica, para nós, assume um caráter abrangente de 

investigação dos contextos, das ocorrências, das inter-ocorrências entre sujeitos e 

espaços societários localizados no cenário histórico.  Investigar é ir ao fundo das 

possibilidades de ampliação das respostas ou das questões a um problema dado.   

A partir da contribuição de historiadores, sociólogos, filósofos e educadores 

(em especial nos enfoques de Paulo Freire e Demerval Saviani), buscamos trazer para 

essa perspectiva determinados conceitos e sinalizações teóricas de Pierre Bourdieu. A 

perspectiva histórico-crítica atrai para si posturas metodológicas hermenêuticas, seja 

desde o processo de levantamento dos documentos e da bibliografia até a necessária 

clivagem “violência-velhice” e as possíveis existentes e praticadas ações leais, no 

tocante às suas validades, coesão, coerência e contradição nos aspectos jurídicos e de 

aqui interfaceados com a Gerontologia. 

Na unidade teorias e método, a vertente exploratória se fez necessária porque 

foi um primeiro exercício investigativo-acadêmico sobre a aplicabilidade das leis junto 

aos idosos a partir do fenômeno da violência.  No exploratório, implica evidenciar o 

locus legalis dos fenômenos, o locus do campo do Judiciário, os loci dos demais 
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campos que presumem atuar no combate e na prevenção. A proposta hermenêutica 

comporta angulações multirreferenciais para além da interdisciplinaridade (FRÖES–

BURNHAM, 2002).  

No Capítulo I, por opção intencional, estabelecemos uma reflexão de cunho 

metodológico-teórico, convidando autores para nos auxiliar no acercamento do jurídico 

como um campo social e das suas possíveis relações com os demais campos presentes 

na sociedade. Tivemos necessidade de aprofundar sobre disciplinaridade e 

interdisciplinaridade, sobre a importância da última para a Gerontologia.  Ao mesmo 

tempo, defendemos a possibilidade do uso da abordagem multirreferencial como forma 

de abrir brechas no campo jurídico para apreensão dos corolários da Gerontologia.  

No Capítulo II, procuramos estabelecer nossa compreensão sobre a 

Gerontologia e as Pessoas Idosas na ótica multirreferencial ao se buscar pelos distintos 

campos sociais e ou comunidades de (in)formação e de aprendizagem, suas 

representações de pessoas idosas e, por fim, nossa apreensão sobre a Gerontologia e seu 

espaço de importância no campo jurídico. 

No Capítulo III, fizemos um acercamento didático-cronológico sobre as 

práticas visíveis em prol das pessoas idosas. Esse exercício nos possibilitou uma 

pequena geografia das ideias, da legislação e das práticas existentes no cenário 

brasileiro provocadas por movimentos internacionais ou de caráter espontâneo no seio 

nacional. 

Para fins de continuidade da investigação, no Capítulo IV, trabalhamos as 

configurações do campo judiciário no Estado do Tocantins, bem como as características 

sociais, políticas e econômicas dessa unidade federativa, a qual permitiu o perfil de um 

campo judiciário distinto. E, a partir dessa relação, destacar com detalhamento aquelas 

ações e suas análises em prol dos idosos. 

No Capítulo V, focalizamos a violência e a pessoa idosa trazendo à tona as 

(não) interfaces existentes nos campo jurídico e demais campos sociais, tendo a 

Gerontologia como estado de conhecimento e práticas como eixo agregador de nossas 

proposições para os combates necessários em prol dos idosos. Também analisamos os 

processos/ocorrências de violência com os idosos e as (in)visibilidades legais. 

Nas Considerações Finais, realizamos uma síntese geral do processo teórico-

metodológico percorrido e apontamos determinadas iniciativas para resolução de alguns 

impasses e contradições entre o corpus legalis e a realidade dos idosos na cidade de 

Palmas – TO. 
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CAPÍTULO I 

UM ENTENDIMENTO NECESSÁRIO:  
O CAMPO JURÍDICO OU DO DIREITO 

 
 

O campo do Direito é um espaço de lutas simbólicas e materiais acirrados. 

No campo do Direito, tudo pode ser circunstancial, passível de dúvida e do próprio 

benefício da dúvida. O juspositivismo, que procura superar o jusnaturalismo, pela 

evolução das causas e dos processos objetivos, reproduz todo um simbolismo 

mistificante. 

No passado, ou se era jusnaturalista ou juspositivista.  Na história do Direito, 

fora dessa dicotomia, outras vozes e pensadores, que no campo são denominados 

doutrinadores, conseguiram estabelecer mais possibilidades de análise, métodos, 

reflexão e interlocução com outras áreas dos saberes humanos.   

Isso é um marco importante, pois, se cada nação pode ter seu sistema 

jurídico, as questões que envolvem criminalidade-penalização, família e fenômenos 

primários de produção e distribuição do Direito, do julgamento, da lei e da justiça se 

tornam inter-ocorrências de reflexão dos diferentes pesquisadores e campos de estudos.  

O filósofo Paul Ricoeur (1991:176), ao mencionar o termo justo, evidenciou a 

conjugação de áreas de conhecimento em sua composição: “le juste est entre le bon et le 

legal, la charité et le droit”2. 

Essa menção é que move, em parte, o presente capítulo. Nele apresentamos 

as angulações teóricas que sustentam a reflexão e norteiam as motivações para se pensar 

e agir com mais consistência devido à velhice, mas com angulações multirreferências do 

Bom, do Legal, da Caridade-Misericórdia e do Direito. 

 

 

1.1 O CAMPO DO DIREITO OU JURÍDICO 

 

No transcurso das disciplinas no Programa de Mestrado em Gerontologia, 

tivemos de retomar algumas certezas estabelecidas pela área do Direito, no tocante à 

objetividade da relação sujeito e objeto via discursos estruturados por atores jurídicos 

(doutrinadores, juízes, promotores de justiça e advogados).  Anteriormente, na vivência 

                                                 
2 Em tradução livre: o justo está entre o bom e o legal, a caridade e o direito. 
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pragmática do Direito cotidiano, não se tinha a necessidade de discernimento crítico do 

próprio Direito e dos seus metadiscursos circundantes. 

Existe uma tentação constante em classificar o Direito por situações e 

fenômenos conflitivos de ordem objetiva que ocorrem entre os indivíduos, seja na esfera 

pública seja esfera na privada.  Grosso modo, essas situações e fenômenos se atêm à 

Justiça, ao equilíbrio, à reparação da parte lesada.  Direito e Justiça advêm da mesma 

base semântico-etimólogica grega, díkaion, diké, e estão presentes no que é o díkaion 

nominón (justo legal) e díkaion physikón (justo natural).  Ambos trazem a contingência 

dos movimentos, necessidades e interesses de determinadas sociedades ao se assumirem 

dessacralizadas, destuteladas do sagrado (FERRAZ JR., 2003). 

Confundíamos, anteriormente, o Direito com seus institutos e os 

considerávamos como campos.  É comum, no léxico ordinário do Direito, a utilização 

dos termos simples ou conjugados como instituto, instituto jurídico e instituição 

jurídica.  O instituto jurídico se refere àqueles fenômenos que, por indicadores 

expressos de medida, condição e situação, se tornaram especiais no desenrolar da 

história das sociedades, estão sempre a merecer olhares e tratamentos diferenciados.  

Exemplos didáticos são necessários para elucidar esses institutos jurídicos, como o 

casamento-matrimônio que sociológica e antropologicamente tem posicionamentos 

estruturantes, também no Direito ele tem pontos de vista e angulações legais quanto a 

doutrinas e jurisprudência que determinam sua validade e importância para o corpus 

social.  O instituto jurídico transcende a provisoriedade das leis casuísticas que somente 

se aplicam circunstancial e peculiarmente em determinados momentos da vida da 

sociedade, seja em suas dimensões política, econômica, cultural etc. 

É importante traçar uma genealogia do termo instituto, pois nele residiu 

nossa dúvida com relação à conceptualização de campo em Pierre Bourdieu.  Na 

história do Direito, tornou-se lugar comum admitir que muitas das bases estruturais, 

classificatórias e doutrinais contemporâneas têm seu locus originário no Direito romano.  

O termo instituto tem origem em Institutiones do imperador Justiniano no século VI.  As 

Institutiones (Institutas) são a recompilação-memória do conhecimento construído pelo 

Direito Romano antes da queda do Império romano do Ocidente.  Justiniano no Império 

do Oriente legou à história do Direito o famoso Corpus Juris Civilis (composto pelas 

Institutiones, Codex Justiniani/coleção das leis imperiais, Digesto ou Digesta/coleção 

de jurisprudência romana ou Pandectas e Novellae/novas leis editadas pelo imperador). 

De acordo com Gilissen (2003:92), instituições “formam um manual elementar 
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destinado ao ensino do Direito. [...] foi redigida por dois professores, Doroteu e Teófilo, 

sob a direção de Triboniano. Justiniano aprovou o texto e deu-lhe força de lei, em 533”. 

Felizmente, filósofos e historiadores do Direito no Brasil nos socorreram 

para esclarecimento do termo Instituto no campo do Direito.  Miguel Reale (1993:191) 

delimita as representações e correspondências dos institutos: 

 

Os institutos representam, por conseguinte, estruturas normativas complexas, 
mas homogêneas, formadas pela subordinação de uma pluralidade de normas 
ou modelos jurídicos menores a determinadas exigências comuns de ordem 
ou a certos princípios superiores, relativos a uma dada esfera da experiência 
jurídica. Quando um instituto jurídico corresponde, de maneira mais 
acentuada, a uma estrutura social que não oferece apenas uma configuração 
jurídica, mas se põe também como realidade distinta, de natureza ética, 
biológica, econômica etc., costuma-se empregar a palavra instituição.  A não 
ser por esse prisma de maior objetivação social, envolvendo uma 
"infraestrutura" associativa, não vemos como distinguir um instituto de uma 
instituição. 

 

De forma escolar, Nader (2005:84) traduz em parte os enunciados de Miguel 

Reale, na qual configura o Instituto Jurídico como: 

 

[...] reunião de normas jurídicas afins, que rege um tipo de relação social ou 
interesse e que se identifica pelo fim que procura realizar.  É uma parte da 
ordem jurídica e, como esta, deve apresentar algumas qualidades: harmonia, 
coerência lógica, unidade de fim.  Enquanto a ordem jurídica dispõe sobre a 
generalidade das relações sociais, o instituto se fixa apenas em um tipo de 
relação ou de interesse: adoção, pátrio poder, naturalização, hipoteca etc. [...].  
Diversos institutos afins formam um ramo, e o conjunto destes, a ordem 
jurídica. 

 

Direito é o conjunto de normas disciplinadoras das relações sociais para e de 

um determinado grupo, é resultante da disciplinarização do conhecimento e da 

aplicação das leis. Uma metáfora biológica e histórico-evolutiva faz presente nessa 

disciplinarização positivada.  O Direito seria uma árvore dividida em múltiplos ramos e 

galhos próxima à modelagem da árvore do conhecimento cartesiana. 

As raízes mais profundas se localizam junto aos povos semíticos e numa 

trajetória histórico-evolutiva têm complexificação a partir dos egípcios, dos gregos e 

dos romanos. E nesse desenrolar imediato, nos períodos compreendidos como Idade 

Média e Moderna, o Direito assumiu a ramificação em direito público e direito privado, 

excluindo paulatinamente do domínio público aquela parte anterior também que se 

expressava como direito divino. 
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Embora a unicidade da norma jurídica estivesse acima dos direitos, 

respeitou-se essa herança romana para justificar os diferentes níveis de relação jurídica 

entre os cidadãos entre si e entre estes e o Estado, a administração pública.  As relações 

jurídicas entre os cidadãos particulares ocorriam dentro do direito privado.  Já as 

relações nas quais estava presente o Poder Público, ou mesmo o interesse público, eram 

pautadas pelo direito público (FARIA, 2000). 

 O direito público se estabeleceu a partir da necessidade de se ter um 

conjunto de leis criadas para regular os interesses de ordem coletiva, a organização e a 

disciplinarização das instituições políticas de um país, as relações dos poderes públicos 

entre si, e destes com os particulares, como membros de uma coletividade, e a defesa 

do interesse público (DE PLÁCIDO E SILVA, 2008).  O direito público é composto de 

vários sub-ramos: direito constitucional, administrativo, penal, previdenciário, eleitoral, 

internacional público e privado, processual civil e penal, do trabalho, tributário e 

financeiro. 

O direito privado é o ramo do Direito que disciplina relações jurídicas em 

que predominam imediatamente interesses particulares.  Mediatamente, o direito 

público pode produzir efeitos sobre os interesses do particular e, da mesma forma, o 

direito privado pode agir sobre o próprio Estado (CRETELLA JR., 2000). O direito 

privado se divide, fundamentalmente, em dois ramos, ou seja, o civil e o comercial. 

Trazemos o sociólogo Pierre Bourdieu (1922-2002) para elucidação de 

determinadas dúvidas relacionadas ao nosso problema investigatório e àqueles grupos 

que disputam o poder de falar e agir sobre (ou com) os idosos em sua defesa contra os 

atos de violência. 

Bourdieu é um pesquisador utilizado como suporte teórico em inúmeros 

trabalhos acadêmicos e pesquisas-projetos aplicadas.  Não realizamos uma revisão 

bibliográfica daqueles que o utilizam, mas especificamente nos ativemos à parte do 

conjunto de sua obra, no tocante aos conceitos de campo, habitus, sistemas simbólicos 

e ao campo jurídico. Em relação a esse último, também cotejamos textos-artigos e 

proposições publicadas em revistas francesas nos períodos abrangentes de 1980 a 

20003. 

                                                 
3 É interessante perceber que as referências a Pierre Bourdieu, mesmo entre os pesquisadores do Direito 

no Brasil, se circunscreveram aos aspectos sociológicos. Além dos textos clássicos, tivemos acesso 
àqueles referentes ao campo jurídico, como: BOURDIEU, P. Homo academicus. Paris: Minuit, 1984;  
______. Méditations pascaliennes. Paris: Sevil, 1997; ______. Choes dites. Paris: Minuit, 1987; e 
especialmente: ______. Dos juristes gardiens e l'hyprocrisie colective. In: CHAZEL, F et al. Paris: 
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Para seu empréstimo às diversas arenas sociais, deve-se levar em conta como 

elas estão dispostas dinamicamente em função de seus próprios objetivos, com suas 

estratégias específicas e detentoras de autonomias precisas.  As estruturas sociais são 

modeladas por elementos diacronicamente construídos no espaço histórico, 

determinados, ao tempo em que são modelares, com capacidade de organização da vida 

dos indivíduos.  A motivação pessoal de interação estruturada, chamada de habitus, 

pode ser compreendida como o modus operandi – um exercício de escolha em relação 

com a posição que ocupam na estrutura que os diversos agentes/atores sociais operam 

nas suas existências, isto é, sua dimensão sincrônica, da atualidade.  Concebendo a 

noção de campo como um marco, o habitus é o seu efeito, sua interiorização, em que 

cumpre a função de corpo estruturado que incorporou as estruturas pelos diferentes 

campos. 

Nesse sentido, assumem-se com relevância as contribuições de Pierre 

Boudieu e Jean-Claude Passeron sobre o conceito de habitus4. Segundo Bourdieu 

(1979), o habitus é, ao mesmo tempo, uma forma incorporada da ação das estruturas e 

da classe social de pertencimento, ou seja, quanto mais os indivíduos pertencem a 

grupos sociais semelhantes mais seus hábitos são comuns5. 

Ao analisar as práticas associadas às disposições sociais herdadas (os 

hábitos) aos costumes sociais gerais, Bourdieu (1979) defende que o princípio central 

da distinção estabelecida nessa relação dá-se pela distância dos conteúdos existentes 

nos grupos socioeconômicos, isto é, os meios cultos legitimam os cânones da cultura.  

Os meios intermediários manifestam uma boa vontade cultural e se esforçam em seguir 

                                                                                                                                               
LDE, Coll. Droit et Sociéte, 1991. 

4 Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron impulsionaram a sociologia da cultura na França.  Seus 
trabalhos nas décadas de 1960/70 sintetizaram as teorias da legitimidade de Max Weber, a violência de 
classes de Karl Marx e o do imaginário em Durkheim e Lévi-Strauss. Bourdieu foi estudante de 
Claude Lévi-Strauss e de Raymond Aron. Aliou no início de sua trajetória teórico-analítica um olhar 
antropológico sobre as sociedades industriais.  Para situar seu trabalho, é necessário observar que se 
inscreve inicialmente uma sociologia crítica da educação, na qual demonstra a existência de 
mecanismos de reprodução social favoritizados pela escola.  Tais acercamentos expandem-se para 
além da escola, pois constatou que, na dimensão cultural, existe um conjunto de imaginários 
estruturados, de símbolos comuns, cuja legitimidade é reconhecida por códigos de acessos sobre os 
quais o bom funcionamento é ilegalmente distribuído.  A cultura não é apenas uma via de acesso às 
formas de conhecimento e de prazer, mas também é uma ordem de ideias e de obras impostas por uma 
minoria em detrimento da maioria. Essa ordem estabelece-se como natural (BOURDIEU; 
PASSERON, 1964). 

5 O conceito habitus não é uma criação única de Bourdieu.  Héran (1987) assim o situa desde os 
escolásticos e São Tomás de Aquino. Habitus se liga ao termo grego hexis que se faz presente na obra 
do filósofo Aristóteles. Em Aristóteles, hexis  é uma noção com duplo sentido e se faz presente no 
verbo latino habere (haver), que denota um processo nem ativo nem passivo, mas termo que auxilia 
aos outros verbos e à ação dos seres. Habere contém o habitus, que designa a posse de um hábito 
individual constituído ao longo das experiências de percepção e de julgamento. 
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com atraso, evidenciando seu permanente estado de inferioridade, sua falta de 

<educação> ao gosto dominante.  Os meios populares devem se contentar com o que 

possuem, pois lhes faltam as capacidades simbólicas. 

Ao focalizar a esfera jurídica, situamos em Bourdieu (1982:35)6 a seguinte 

passagem: “chaque récepteur contribue à produire le message qu'il aperçoit et apprécie, 

en y apportant tout ce qui fait son expérience singulère et collective”.  A cada habitus o 

universo social é uma máquina de reprodução de diferenças.  No habitus, existe a 

possibilidade de se verificarem os esquemas construídos com suas lógicas de 

funcionamento atinentes (de apreciação, de avaliação da ação e do pensamento) dos 

receptores. 

Numa primeira abordagem, ao lidar com habitus7 e campo, percebe-se que 

este último é um universo no qual as características dos agentes são definidas pelo lugar 

que eles ocupam dentro de um espaço específico de relações objetivas.  A estrutura do 

campo é um estado de relações de força entre os agentes (dominantes e dominados) e as 

instituições inseridas nessa luta.  As lutas ou embates, cujo lugar é o campo, têm por 

disputa o monopólio da legitimidade (da conservação ou a subversão da estrutura de 

distribuição do próprio capital no campo, assim como a apropriação de um benefício 

específico).  Todos os agentes inseridos em um campo têm em comum certo número de 

interesses fundamentais.  Aqueles que participam desse embate contribuem para a 

reprodução do jogo, visto que têm a crença no valor de suas disputas. 

Os conceitos de campo e de habitus auxiliaram no delineamento, nos 

embates, nas atividades que foram incorporadas ao longo da história do Direito e nas 

relações estabelecidas com outros campos, como o da técnica e o da economia, 

indicando, assim, como nas novas relações vão se estabelecendo entre o Direito e a 

sociedade.   

                                                 
6     Cada receptor contribui para produzir a mensagem que ele percebe-capta e aprecia, trazendo-a para 

toda sua experiência singular e coletiva. (Tradução livre)  
7 Sobre o habitus e o Direito, intrigantes e intrincadas relações foram produzidas por sociólogos do 

direito e doutrinadores. Segundo Caloisse (2004: 18), “Dans vue large mesure, c'est tout la sociologie 
de Pierre Bourdieu qui vaut de la négation du sujet du droit, puisque ce dernier sert de support du 
mythe d'une libeté individuelle auquel l'auter s'oppose son concept d'habitus: que le sujet soit libre de 
concevoir des stratégies personelles d' áction n' este pas contestable, qu'il piusse le faire hors des 
limites objetctives que fixent ses habitus este autre histoire, car le social est presente jusque dans le 
corps de chacun des agents sociaux qu commande suassi leurs action”. (Tradução livre: Num ponto de 
vista mais amplo, toda a sociologia de Pierre Bourdieu sai da negação do sujeito do direito, posto que 
este último serve de suporte ao mito de uma liberdade individual à qual o sujeito se opõe ao conceito 
de habitus: que o sujeito seja livre para conceber estratégias pessoais de ação não é constestável, que 
possa ele o realizar fora dos limites objetivos que fixam seus hábitos é outra história, o social está 
presente até no corpo de cada um dos agentes sociais que comandam também suas ações.) 
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O Direito, enquanto um campo social, construiu autonomia na sociedade e 

angariou para si competências e habilidades na elaboração de linguagem própria para a 

tradução dos problemas relativos ao entorno social, bem como se beneficiou dos frutos 

e dos lucros obtidos quando distribuídos. 

O campo jurídico cumpre uma função política importante junto ao campo 

político, por meio dele agendas públicas tornam-se visíveis, disseminam-se sob 

determinados enquadramentos e contribuem para a produção do capital político.  Como 

são campos que se interferem e também são comensais, o campo político influencia o 

campo jurídico, impõe-lhe limites com seus recursos administrativos e gerenciais, bem 

como determina os espaços da própria política. 

Bourdieu, com certo sarcasmo, assinalou sobre a divisão de áreas e 

disciplinas advindas do mundo universitário: 

 

La division de monde universitaire em disciplines s’ inscrit sous forme d’ 
habitus disciplinaires générteurs d’ un accord entre les spécialistes qui est 
responsable même de leurs desáccords et de la forme dans laquelle ils s’ 
expriment et qui entrâine ainsi toutes sortes de limitations et  de mutilation 
dans les pratiques et  les représentations et des distorsions dans les rapports 
avec les représentants d’ autres disciplines. Entre les juristes et les 
sociologues, il y a tout l’ ecart  entre deux modes de production et de 
reproduction du savoir et, plus largement, entre deux systémes de valeurs et 
deux styles de vie, si l’ on veut, entre deux maniéres de concevoir l’ homme 
accompli (BOURDIEU, 1984:82)8. 

 

Nos dois modos de conceber o “homem completo-integral”, faz-se presente 

o grande sarcasmo sobre a pretensão totalizante dos campos, das áreas, das disciplinas e 

dos seus respectivos atores-agentes hegemônicos. Em tópico mais adiante, 

trabalharemos essa temática no relacionamento interdisciplinaridade e 

multirreferencialidade. 

Existe em Bourdieu um pensamento antijuridicista que nos auxilia a buscar 

uma aproximação do Direito com a vida real cotidiana.  Essa é uma de suas grandes 

contribuições ao campo jurídico.  De acordo com Caloisse (2004:26), Bourdieu rejeitou 

a maneira dominante de pensar o jurídico (embora longa, permitimo-nos citar na íntegra 

                                                 
8 A divisão do mundo universitário em disciplinas acadêmicas se registra sob a forma de um habitus 
disciplinar gerador de concordância entre os especialistas, é responsável ainda por suas diferenças e da 
forma na qual se expressa e conduz todos os tipos de limitações e distorções nas práticas e com os 
representantes das outras disciplinas. Entre advogados-juristas e sociólogos, há todo o fosso entre dois 
modos de produção e reprodução do conhecimento e, mais amplamente, entre dois sistemas de valores e 
de dois estilos de vida, se você quiser, entre duas formas de conceber homem realizado. (Tradução livre) 
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o texto que fala por si mesmo, sem nossa apropriação hermenêutica com riscos de 

apologética): 

 

La mise à jour des mécanismes institutionnels et intelectuels par lesquels une 
“domination” doctrinale se construit et s’ installe. Il s’ agit de faire douter des 
amniêres de penser qui prevalent, comme autant d’ états naturels, au sein d’ 
une communauté habituée à se proteger derriêre une forte tradition d’ 
autonomie proclamée et, de ce fait, plutôt réfractaire à la réflexivite.  La 
sociologie de Pierre Bourdieu entend bien pénétrer jusque dans le systéme de 
production du discours des juristes, quand ces derniers affirment volontiers se 
contenter de l’ exegese des texts produits, et se veulent, dans l’ ensemble, 
indifférents tant aux conditions dans lesquelles its sont fabriques qu’ a leurs 
implications réelles.  [...] Il s’ agit de transformer em objet de recherche les 
frontiéres a l’ intérieur desquelles discours et pratiques juridiques  pretedent 
pouvoir se déployer em situation de pensateur sociale!9 

 

Na busca de se terem novas perspectivas para o Direito, Bourdieu difere 

Direito e jurídico. Para ele, existe uma distância entre os termos. Jurídico não pertence 

somente ao campo linguístico do Direito, pois o que normatiza e disciplina também se 

faz presente em outros campos.  Ele aplica, então, o discurso jurídico com seus 

enunciados e objetividades positivadas do Direito. 

Para Bourdieu (1987:117), a doutrina dos juristas se tornou  

 

[...] une scène ou des protagonistes s’ affrontent en vue de l’ imposition d’ une 
défunction legitime du droit.  Le champ juridique se présent donc domme um 
espace polarisé par des relations du pouvoir, ou pour le pouvoir:  les 
controverses théoriques et les débats académiques ne se reduixent pás à des 
luttes pour la dèfense ou la conuête d’ um magistère intelectuel.10 

 

O campo jurídico estabelece conceitos para o campo político e para o 

Estado. Ambos comensalmente se fazem coexistir na vida cotidiana, com seus rituais, 

léxicos, fronteiras e possíveis brechas. Esses primeiros acercamentos sobre o campo 

jurídico nos auxiliam a reconhecer que limitações na interpretação, na aplicação, na 
                                                 
9 A dominação doutrinária é construída e instalada por meio da atualização dos mecanismos 
institucionais e intelectuais.  Isso concerne ao fazer duvidar das amenidades do pensamento 
predominante, como tantos estados naturais, dentro de uma comunidade acostumada a se esconder atrás 
de uma forte tradição autoproclamada e, portanto, bastante resistente à reflexividade. A Sociologia de 
Pierre Bourdieu pretende entrar no sistema de produção do discurso dos advogados, quando estes 
voluntariamente apenas se contentam com a exegese dos textos e, em seu conjunto, se tornam indiferentes 
quanto às condições em que são produzidos e de suas reais implicações. [...] É uma questão de 
transformar o objeto de investigação das fronteiras para o interior daqueles discursos e práticas 
jurídicas que pretendem poder se locomover em situação de pensador social! (Tradução livre) 
10 [...] uma cena em que os protagonistas se afrontam frente à imposição de decomposição legítima do 
direito. O campo jurídico é agora tão polarizado pelas relações de poder, ou pelo poder: as controvérsias 
teóricas e os debates acadêmicos não se reduzem às lutas para a defesa ou a conquista de um magistério 
intelectual. (Tradução livre) 
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avaliação e na comunicação se fazem presentes.  O campo ora se mostra aberto à 

interlocução com outras áreas de conhecimento e campos sociais, ora assume a 

totalidade das interpretações sobre uma realidade que ele mesmo criou como objeto. 

Nessa rota, tornou-se importante, além desse olhar crítico sobre o campo 

jurídico, a partir de Bourdieu, refletir sobre a interdisciplinaridade e a 

multirreferencialidade, dois conceitos-chave em nossa construção teórica e 

metodológica. 

 

 

1.2 DISCIPLINA, INTERDISCIPLINARIDADE E SUAS FAMÍLIAS 

 

Nos textos lidos e relidos, com a grande ânsia de compreender todos os 

cenários que estavam se abrindo no Mestrado em Gerontologia, uma frase chamou-nos 

a atenção – “quanto maior é a área iluminada, maior será a área de sombra”.  Não nos 

recordamos da autoria, pode ser de J. Ardóino, R. Barbier ou Terezinha Fróes-Burnham, 

o importante é que ela nos plasmou algo de diferente.  

 Esses autores são estudiosos que trabalham com a abordagem da 

multirreferencialidade no continente europeu e aqui no Brasil. A professora referida, ao 

longo dos anos, tem mantido embates importantes com várias áreas do conhecimento e 

campos sociais sobre a necessidade de mais abordagens para se aprender a ler o mundo, 

as coisas, as pessoas e os fenômenos.   

Quanto maior é a área iluminada, maior será a área de sombra.  No item 

anterior, procuramos, sob a grande luz do Direito, apresentar a lógica de sua divisão 

interna em institutos, mas há grande sombra existente no tocante ao campo jurídico 

sobre fazer o real pelas normas e viver o real aplicando as normas. Os institutos não são 

subcampos do Direito, são categorizações existentes nesse campo, que por sua vez 

almeja ter hegemonicamente gramática, sintaxe e pragmática próprias ante os demais 

campos sociais. 

Bourdieu salientou que o jurídico sempre é a expressão de uma força 

dissimulada que não se assume como tal. Seus ataques ao positivismo jurídico de 

Kelsen11, seria olvidar de J. Rawls12, se reafirmam na aguda crítica à filosofia do 

                                                 
11 Hans Kelsen (1881 -1973), filósofo e jurista austro-americano, um dos importantes e influentes do 
século XX, faz uma opção positivista ao desenvolver sua epistemologia. Parte do pressuposto de que só é 
possível conhecer as coisas que se dão à nossa sensibilidade. O conhecimento só é possível através da 



 
 

32 

Direito: “La violence extra-légale sur laquelle repose l’ordre legal”13 (BOURDIEU, 

1994:115). 

A disciplinarização é o processo codificado da disciplina sobre corpos 

biológicos como máquinas, engendrados em sistemas para o funcionamento da 

sociedade, não mais aquela medieval.  Nos séculos XVII e XVIII, Foucault (1996), com 

suas investigações, evidenciou grandes sombras sobre a presumida “luz” do 

Iluminismo. Os corpos dóceis são mais domesticados, escravizados agora como 

máquinas especializadas e com habilidades para desempenhar diversas atitudes e 

funções. Para isso, era necessária a disciplina: 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 
corpo humano, que visa não unicamente o aumento das suas habilidades, mas 
a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais 
obediente quanto mais útil é. Forma-se, então, uma política de coerções que 
consiste num trabalho sobre o corpo, numa manipulação calculada dos seus 
elementos, dos seus gestos, dos seus comportamentos. O corpo humano entra 
numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. A 
disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, os chamados 
“corpos dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 
económicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças, ela dissocia o poder 
do corpo, faz dele por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela 
procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potencia que poderia 
resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. (FOUCALT, 1996: 
119) (manteve-se a grafia da edição lusitana) 

 

Colégios, quartéis, hospitais eram espaços para a aplicação de dispositivos 

para o aprendizado da submissão dócil ao poder e à autoridade. Nesse momento 

histórico, o Direito desprendeu-se de fontes jusnaturalistas e involucrou-se também nas 

objetividades do indivíduo iluminista. Era necessário que houvesse disciplinadores que, 

por sua vez, seriam os doutrinadores. Na arena da disputa do poder, os grupos dos 

campos político, jurídico e econômico procuravam cada um estabelecer prognósticos 

para essa sociedade, mas, enquanto campo de base das ciências humanas, o modelo 

positivista de uma ciência única capaz de tudo compreender e explicar não funcionou. 

Ao redor dos mesmos objetivos, os campos se distanciavam e criavam explicações, por 

                                                                                                                                               
dialética entre sensibilidade e razão, entre fenômeno e noumenon, e conhecimento é conhecimento 
científico. Assim, identificou a teoria do conhecimento jurídico ao conhecimento científico do Direito, da 
mesma maneira que a Teoria Pura do Direito à Ciência do Direito. 
12 John Rawls (1921/2002), filósofo político americano, teórico do contrato social, na linha de Hobbes e 
Rousseau, procurou formular as bases de um sistema ético-político que fosse garantia de um estado de 
justiça equitativa, em que a desigualdade só seria justificada no caso de estar ligada a funções e posições 
abertas a todos em condições de justa igualdade de oportunidades e servir para maior benefício dos menos 
favorecidos. Na sua obra fundamental – A teoria da justiça, de 1971 –, estabeleceu um conjunto de 
princípios, segundo os quais uma sociedade poderia ser considerada justa. 
13 A violência extralegal sobre a qual repousa a ordem legal (tradução livre). 
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vezes, de senso comum ao fenômeno social. 

O filósofo do direito Viehweg (1961) observou que a teoria jurídica aceitou, 

em especial na formação e na consolidação dos corpos dóceis dos séculos XVII e 

XVIII, uma base formacional dedutiva, com imperativos normatizados pela lógica 

dedutiva. Contudo a aplicação lógica reduziu-se a uma exegese que, por sua vez, 

colocou a hermenêutica em segundo plano14. A doutrina, enquanto fonte do Direito, era 

resultante dos costumes, das tradições, da moralidade, do ethos social como um todo. 

Não estava na ordem da gratuidade explicativa, mas tinha, de acordo com Viehweg, 

proposições ideológicas funcionais, com normativas ocultas para a construção de uma 

pragmática política e social. Deveriam prever, em todo caso, que, com sua ajuda, uma 

problemática social determinada, regulada juridicamente seria solucionável sem 

exceções perturbadoras. Viehweg fala, nesse sentido, das teorias do Direito como teorias 

com função social. 

Apresentamos as considerações de Tércio Sampaio Ferraz Jr. (1979:7)15, 

com as quais também compartilhamos: 

 

Para exercer e por exercer esta função, as teorias jurídicas utilizam-se de um 
estilo de pensamento denominado tópico. A tópica não é propriamente um 
método, mas um estilo. Isto é, não é um conjunto de princípios de avaliações 
da evidência, cânones para julgar a adequação de explicações propostas, 
critérios para selecionar hipóteses, mas um modo de pensar por problemas, a 
partir deles e em direção deles. Assim, num campo teórico como o jurídico, 
pensar topicamente significa manter princípios, conceitos, postulados, com 
um caráter problemático, na medida em que jamais perdem sua qualidade de 
tentativa. Como tentativa, as figuras doutrinárias do Direito são abertas, 
delimitadas sem maior rigor lógico, assumindo significações em função dos 
problemas a resolver, constituindo verdadeiras «fórmulas de procura» de 
solução de conflito. Noções-chaves como «interesse público», «vontade 
contratual», «autonomia da vontade», bem como princípios básicos como 
«não tirar proveito da própria ilicitude», «dar a cada um o que é seu», «in 
dúbio pro reo» guardam um sentido vago que se determina em função de 
problemas como a relação entre sociedade e indivíduo, proteção do indivíduo 
em face do Estado, do indivíduo de boa fé, distribuição dos bens numa 
situação de escassez etc., problemas estes que se reduzem, de certo modo, a 
uma aposta nuclear, isto é, a uma questão sempre posta e renovadamente 
discutida e que anima toda a jurisprudência: a aporia da justiça. (Grifos 
nossos). 
 

 

                                                 
14  A obra de Theodor Viehweg, no Brasil, tem a feliz contribuição para sua tradução o pensador do 

direito Tércio Sampaio Ferraz Jr. Parte da reflexão sobre Viehweg que procuramos realizar se ateve à 
obra Tópica e jurisprudência, cujo prefácio explicitador foi escrito também por Tércio Sampaio 
Ferraz Jr.. 

15   Textos disponíveis no endereço eletrônico: <http://www.terciosampaioferrazjr.com.br>. Acesso em: 
21 mar. 2010. 
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O campo jurídico preserva disciplina, como salientou Foucault (1996:125), 

com seus rituais e códigos: 

Na disciplina, os elementos são intercambiáveis, pois cada um se define pelo 
lugar que ocupa na série, e pela distância que o separa dos outros.  A unidade 
não é, portanto, nem o território (unidade de dominação), nem o local 
(unidade de residência), mas a posição na fila: o lugar que alguém ocupa 
numa classificação, o ponto em que se cruzam uma linha e uma coluna, o 
intervalo numa série de intervalos que se pode percorrer sucessivamente. A 
disciplina, arte de dispor em fila, e de técnica para a transformação dos 
arranjos. Ela individualiza os corpos por uma localização que não os 
implanta, mas os distribui e os faz circular numa rede de relações [...].  

 

A quem pertence o domínio do conhecimento e o seu uso nas pragmáticas 

lutas pelo poder? Essa também é uma das questões que nos perseguiu. Por determinadas 

angulações advindas do campo da educação pelos escritos de Paulo Freire (2006), Edgar 

Morin (2005a; 2005b), Demerval Saviani (1993),percebemos que existe um combate 

entre grupos, tendências, associações, ora hegemônicos, ora subalternos, com estratégias 

e táticas para se chegar ao poder, que tem como base a informação e o conhecimento. 

Nesse sentido, mais uma vez ganha intencionalidade e a continuidade de nossa reflexão 

sobre disciplina, interdisciplinaridade e multirreferencialidade. Esses conceitos-termos 

são de extrema importância para que o campo jurídico não possa apenas absorvê-los 

teórica e pragmaticamente, mas numa perspectiva aberta, democrática e dialógica. 

Nesse processo de aprendizagem, deparamo-nos com determinados 

conteúdos curriculares que muito recordam os embates discursivos e teóricos com 

profissionais e teóricos da educação em nossa universidade de origem. Esses embates se 

davam sobre uma ordem de discussão e aprendizagem de tópicos, nos quais havia a 

predominância de sobre-valoração de alguns e o empobrecimento-preconceito de outros 

sem aprofundamento exegético ou hermenêutico. 

A disciplina de tornar corpos e mentes dóceis ocorria mesmo que 

enunciados ditos libertários e alternativos pairassem no ar. Disciplina e 

interdisciplinaridade, complexidade, simples, referência e multirreferencialidade, 

conhecimento e informação estavam sendo discutidos como no campo jurídico pela 

força dos axiomas. Refizemos um caminho metodológico-teórico, ou seja, de construir 

uma rota de trabalho-leitura-reflexão que auxiliasse a explicação das próprias teorias 

que estavam em jogo. 
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1.3 UMA CARTOGRAFIA NECESSÁRIA DOS CONCEITOS  

 

         No campo jurídico, a disciplina circunscreve-se à aplicação de 

determinadas categorias elevadas ao grau de normativa. Em determinadas situações, 

processos errôneos de interpretação de disciplina por punição ou penalidade podem vir a 

ocorrer por parte dos operadores do Direito. 

Aprendemos a elogiar a interdisciplinaridade.  Ora ela é assumida como 

cooperação de várias disciplinas no exame de um mesmo objeto (MARION, 1978), 

intercâmbio-integração recíproca entre várias disciplinas (PIAGET, 1972), ora como 

plena integração interna e conceitual de cada disciplina para se ter uma unidade setorial 

do saber (PALMADE, 1979). 

Utilizamos como escopo que a interdisciplinaridade "surgiu na França e na 

Itália em meados da década de 60 [...]” e que "no final da década [...] a 

interdisciplinaridade chegou ao Brasil e logo exerceu influência na elaboração da Lei nº 

5.692/71 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação” (GONÇALVES, 1999: p. 29).  

Ainda o autor anterior coloca como introdutores da interdisciplinaridade no 

Brasil os professores Hilton Japiassu (1976), Ivani Fazenda (1994, 1995) e Antônio 

Joaquim Severino (2001). Existe uma sensação que ficamos as três últimas décadas do 

século XX e agora a primeira do século XXI repisando uma mesma discussão.   

Em reuniões pedagógicas na Universidade, nas comissões que abordam 

temáticas educacionais, tornou-se comum o uso dos termos interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. E o maior problema é que piscadas de olhos, balançadas 

afirmativas com a cabeça asseguram aos locutores que a plateia está de pleno acordo e 

há compreensão geral. Nesse ponto, mora o perigo. 

Nem só o campo jurídico confunde e utiliza erroneamente o termo 

disciplina, porque um forte bombardeamento pseudopedagógico ocorreu sobre o termo 

interdisciplinar; como se apenas sua referência fonética abrisse todas as chaves das 

portas do conhecimento. 

O campo jurídico tem ainda mais uma agravante, pois cada uma de suas 

áreas de atuação se assume como institutos, que, por sua vez, trazem a disciplina como 

regula mater. 

Nesse sentido, realizamos uma rota de aprendizagem, uma cartografia 

necessária para decifrar conceitualmente os termos e todos os demais que o circundam. 
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O exercício permitiu conhecer e explorar enfoques de pesquisadores até então 

desconhecidos para nós. De maneira alguma se desprezou a contribuição de Edgar 

Morin ou outros pensadores mais evidentes nos campos da educação e da mídia, mas, 

verdadeiramente, o pensar deveria ter agregado a si um hífen para com o refletir...  

Para romper com essa má interpretação, fez-se necessária uma genealogia 

do termo disciplina que conserve as contribuições críticas de Foucault e possa 

transcendê-las para a sua compreensão maior. 

A partir de Pombo (1994), localizamos a disciplina e a disciplinaridade e os 

teóricos que as sustentaram como matrizes teóricas, como exposto no quadro 1, por uma 

questão metodológica mantivemos o mesmo ordenamento cronológico que a 

pesquisadora utilizou na detecção dos pesquisadores: 

 

Termo Conceituação Matriz 
teórica 

Disciplina - Conjunto específico de conhecimentos com características próprias 
de ensino, formação, métodos e materiais. 

 - Categoria de fenômenos que almeja prever e estabelecer 
correspondências. 
- Domínio natural do objeto de estudo; conjunto possível e 
observável dos fenômenos; integração teórica, métodos, 
instrumentos de análise, aplicações práticas e contingências 
históricas. 

Berger 
(1972) 

 
Palmade 
(1979) 

 
Heckhausen  

(1972) 

Disciplinaridade "A exploração científica especializada de um domínio determinado e 
homogêneo, que consiste em produzir conhecimentos novos que vão 
substituir os antigos." 

Heckhausen  
(1972:p.54) 

Quadro 1: Matrizes conceituais I (elaborado por José Kasuo Otsuka) 
 

Cullen (1993, p.21)  apresenta quatro dimensões que compõem a disciplina: 

 

1- Dimensión estructural: diferenciación y articulación de los componentes 
de la disciplina. 

2- Dimensión publica-comunicativa: el término disciplina involucra la 
enseñanza de una ciencia. La comunicación juega un rol considerable en 
el proceso de clarificación y el grado de comunicabilidad. 

3- Dimensión histórico-práctica: La disciplina es "conocimiento en 
actividad".  Se inserta en la lógica de medios y fines que preside la 
actividad humana. 

4- Dimensión de Especificidad Identificadora: conjunto de conocimientos y 
prácticas científicas que permite diferenciar campos disciplinares y 
confiere identidad al grupo de hombres que se encuentran con ese 
conjunto de conocimientos. 

Sobre a estrutura disciplinar, Cullen (1993) apresenta a estrutura exposta no 

quadro 2. 
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Modelo Teórico 

Estrutural Marcel Boisot 

Subestrutura em um sistema cíclico Jean Piaget 

Sistema histórico e dinâmico Leo Apostel 

Matriz comunitária Thomas Kuhn 

Elementos diferenciadores Heckhausen 

Dupla inserção científica Guy Palmade 

Quadro 2: Apresentação da estrutura disciplinar de Cullen 

A portuguesa Olga Pombo (1994) realizou um aprofundamento do termo 

com suas variantes, associações e paternidades teóricas. Reproduzimos essas 

informações no quadro 3, seguindo mesmo expediente metodológico aplicado 

anteriormente, sem necessariamente destacar os autores mencionados em nosso corpus 

bibliográfico final, 

 

 
 
 

Interdisciplinaridade 

- A interdisciplinaridade supõe abertura de pensamento, 
curiosidade que se busca além de si mesmo. 
- Interação entre duas disciplinas. 
- Integração interna e conceitual que rompe a estrutura de 
cada disciplina para construção de nova axiomática. 
- Princípio de organização que visa à organização dos 
temas, dos conceitos e das configurações disciplinares. 

- Gusdorf (1990) 
 
 
- Berger (1972) 
- Palmade (1979) 
 
- Jantsch (1972) 

 
 

Multidisciplinaridade 

- Justaposição de disciplinas diversas. 
- Associação contingencial de disciplinas para obtenção 
de informações, sem alterações em seus corpora theorica. 
- Conjunto de disciplinas justapostas sem nenhuma 
cooperação entre elas. 
- Compenetração de disciplinas a partir do intercâmbio de 
ideias.  

- Berger  
- Piaget  
 
 
- Jantsch  
 
- Palmade  

 
 
 
 

Pluridisciplinaridade 

- Justaposição de especialistas estranhos uns aos outros. 
- Justaposição de disciplinas mais ou menos próximas nos 
seus campos de conhecimento. 
- Cooperação de caráter metodológico e instrumental 
entre disciplinas. 
- Colaboração de equipes de especialistas de diversas 
disciplinas. 
- "Colocação face a face de diversas disciplinas visando à 
análise de um mesmo objeto e sem implicar a elaboração 
de uma síntese". 
- Associação simples de disciplinas sem alteração em seus 
estatutos. 

- Gusdorf  
 
- Berger  
 
 
- Palmade  
 
 
- Thom  
- Resweber  
 
- Dellatre  

 
Transdisciplinaridade 

- Desenvolvimento de uma axiomática comum a um 
conjunto de disciplinas. 
- Integração global das várias ciências. 
- Etapa superadora da interdisciplinaridade. 

- Berger  
 
- Piaget  
- Jantsch  

Quadro 3:  Matrizes conceituais II (elaborado pro José Kasuo Otsuka) 
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Ainda, na organização de Pombo (1994), tivemos a oportunidade de 

verificar as tipologias internas da interdisciplinaridade, expostas no quadro 4. 

Tipos de 
interdisciplinaridade 

Definição aproximada Matriz teórica 

Auxiliar Uma disciplina utiliza métodos de outra. Heckhausen (1972)  

Compósita A partir de problemas e da busca de soluções técnicas, 
as disciplinas se interagem. 

Heckhausen  (1972) 

Complementar Relação de várias disciplinas que tratam do mesmo 
assunto. 

Heckhausen  (1972) 

Estrutural Disciplinas que interagem e criam novo corpus de 
novas leis, não é somente associação. 

Boisot (1974) 

De engrenagem Os objetos de uma disciplina são oriundos das relações 
entre os objetos de outra disciplina. 

Palmade (1979) 

Linear Transferência de uma lei de uma disciplina a outra, por 
processo de extensão. 

Boisot (1974) 

Restritiva Cada disciplina atua como restritiva das demais ao 
impor-lhe fins técnicos, econômicos e humanos. 

Boisot (1974) 

Unificadora Coerência e coesão dos domínios de estudo das 
disciplinas, possibilitando vislumbre integrador teórico 
e metodológico. 

Heckhausen  (1972) 

Quadro 4:  Matrizes conceituais III (elaborado pro José Kasuo Otsuka)  

Existe uma peleja no campo acadêmico sobre criação, reconhecimento e 

apropriação dos termos. No Brasil, parte das referências sobre disciplina, 

disciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade se 

ateve na esfera epistemológica, mas com o peso ou intrusão do campo da educação 

(JAPIASSU, 1976; FAZENDA, 1992; NUNES, 1995; AYRES, 1997; ALMEIDA 

FILHO, 1997) 

Anos depois, com a ascese midiatizada de Edgar Morin (2000), os 

mecanismos cognitivos reorganizadores do pensamento retornaram à baixa com mais 

um termo: a complexidade. Cada área do conhecimento ou ciência desejava seu estatuto 

próprio e um olhar único e totalizante sobre a realidade. 

Em todo o seu trabalho, Morin (2005a) sempre destaca que, para a 

complexidade do saber, as disciplinas devem, obrigatoriamente, suplantar o 

conservadorismo que faz se isolarem em si mesmas, negando qualquer ligação entre 

elas, que muitas vezes têm um mesmo objeto final. A constituição de um objeto 

simultaneamente interdisciplinar, polidisciplinar (ou pluridisciplinar) e transdisciplinar 

permite criar a troca, a cooperação e a policompetência.  

• Interdisciplinar: troca e cooperação entre diferentes disciplinas reunidas 

que se transformam em algo orgânico. 
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• Polidisciplinar: associação de disciplinas em torno de um projeto ou de 

um objeto que lhes é comum. 

• Transdisciplinar: redes complexas de inter, poli e transdisciplinariedade 

que operam e desempenham um papel fecundo na história das ciências.  

Em conclusão,  Morin (2000a, p.51) questiona: “para que nos serviriam 

todos os conhecimentos parcelares se não os confrontássemos uns com os outros, a fim 

de formar uma configuração capaz de responder às nossas expectativas, necessidades e 

interrogações cognitivas?”. 

Outra questão que levanta é quanto à necessidade de uma nova 

transdisciplinaridade, uma vez que as disciplinas não se comunicam umas com as 

outras. Enquanto o saber, da tradição grega clássica à era das luzes e até o fim do século 

XIX, era efetivamente para ser compreendido, pensado, refletido, atualmente, “os 

indivíduos estão privados do direito à reflexão” (MORIN, 2000a: p.53). Mas como 

realizar a transdisciplinaridade sem que provoque uma redução em uma ou mais 

disciplinas, é o problema levantado por Morin, além da questão dos paradigmas ou dos 

princípios que determinam-controlam o conhecimento científico.  

Outro ponto na questão da reforma do pensamento é a necessidade de 

aprender a contextualizar, globalizar o conhecimento, isto é, saber situá-lo num 

conjunto organizado. A complexidade, em face das ciências do século XX, encontrava-

se diante de um desafio, uma vez que o mundo científico considerava que as ciências 

repousavam sobre três pilares de certeza: 

 

1.  a ordem, a regularidade, a constância e, sobretudo, o determinismo 
absoluto. 

2.  a separabilidade. Considere-se, como exemplo, um objeto e um corpo. Para 
conhecê-lo, basta isolá-lo conceitual ou experimentalmente, extraindo-o de 
seu meio de origem para examiná-lo num meio artificial. 

3.  valor de prova absoluta fornecida pela indução e pela dedução, e pelos três 
princípios aristotélicos que estabelecem a unicidade da identidade e a 
recusa da contradição (MORIN, 2000a:60-61). 

 

 Atualmente, os pilares se encontram abalados. O primeiro porque se admite 

um jogo dialógico entre ordem e desordem simultaneamente complementar e 

antagônico. O segundo, porque os objetos estão ligados uns aos outros no interior de 

uma organização ou sistema. Assim, tudo que está separado em nosso universo é, ao 

mesmo tempo, inseparável. Para o terceiro, os trabalhos de Popper mostraram os limites 

do valor absoluto da indução. Assim, o desafio da complexidade reside na religação e na 
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incerteza. É preciso religar o que se considera como separado. Ao mesmo tempo, é 

preciso aprender a fazer com que as certezas interajam com a incerteza. As leituras 

ocasionaram crises, porque, ao confrontar o campo jurídico com a Gerontologia, 

aprendemos a nos perguntar com o Direito e a Gerontologia.  

O conjunto de questões é algo para ser respondido ao longo do tempo, pois 

exige um esforço intelectivo e investigativo para além do objetivo central desta 

dissertação. Mas perspectivas provisórias se fizeram ocorrer nessa procura. 

Assumimos que cada um dos autores contribuiu com suas referências para 

aclarar epistemologicamente os conceitos e suas práticas recorrentes. Foucault, Bordieu, 

Morin e tantos outros que abordaram a disciplina nos evidenciam sua raiz de conjunto 

de preceitos em relação à docilidade ensinada aos corpos. Ela se faz mais presente nos 

loci educativos, inclusive disciplinariza ou compartimenta áreas e saberes. Isso 

possibilitou, também, que cada área mais proeminente nos embates pelo poder nas 

arenas específicas estabelecesse para si mesma, e por seus habitus vivenciados e 

perpetrados, a própria constituição de um campo. 

O pensar-refletir a relação Direito-Gerontologia (ou os campos jurídico e 

gerontológico) nos permitiu introduzir os termos referência e multirreferencialidade e 

encontrar algumas saídas para o impasse fronteiriço que nos propusemos a decifrar. 

 

 

1.4 A MULTIRREFERENCIALIDADE 

  

A Gerontologia, por meio de inúmeros atores socioprofissionais, se focaliza 

em bases interdisciplinares.  Essa focalização advém das contribuições de pesquisadores 

da Saúde e das Ciências Médicas. Como um todo antecipou muitas reflexões realizadas 

por cientistas estadunidenses, ingleses, alemães, franceses e espanhóis, não somente nos 

aspectos estruturantes da relação (inter) disciplina e epistemologia, mas na atuação nos 

loci específicos com os idosos.   

Estudiosos brasileiros lograram superar sinalizações de Fazenda (2001), 

Japiassu (1976), Minayo (1991; 1994), Neri (2000), Martins de Sá (1998), Meirelles 

(1999). Vozes e escritos como os de Papaléo Neto e Yuaso (2002:149) situam que, 

 
Para dar atenção abrangente à saúde do indivíduo idoso e para aquisição de 
conhecimentos sobre o processo de envelhecimento e a velhice, é 
fundamental que os profissionais de saúde que militam na área gerontológica 
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tenham em mente que o estado de saúde transcende os limites biomédicos e 
psicossociais. 
Torna-se evidente a partir dessas considerações que, para atingir esse 
objetivo, há necessidade da colaboração de profissionais das várias 
disciplinas que compõem o amplo espectro da ciência do envelhecimento.  
Há necessidade também de se pensar em estabelecer conexões e 
correspondência entre essas disciplinas científicas. 

 

A citação anterior traz para nós uma importante sinalização ao utilizar o 

verbo “transcender” como um ir-além das fronteiras do conhecimento disciplinar, sem 

abrir mão de suas bases, mas procurar a ampliação do conhecimento. 

Na mesma obra, Papaléo Netto e Yuaso (2002:29), no capítulo 3, além de 

trabalharem a Gerontologia como ciência do envelhecimento, apresentam angulações 

multidimensionais. Frisamos, intencionalmente, que 

 

A avaliação gerontológica multidimensional pode ser definida como um 
processo diagnóstico multidimensional, frequentemene interdisciplinar, 
planejado para a abordagem de problemas médicos, psicossociais e 
funcionais da pessoa idosa, com o objetivo de desenvolver um plano amplo 
de tratamento e acompanhamento de longo prazo. Acrescente-se que hoje é 
opinião consensual que a avaliação deverá ser multidimensional, visando, 
prioritariamente, à capacidade funcional. Esta, ultimamente, tem sido a chave 
da atenção ao idoso, constituindo-se no indicador mais relevante de bem-
estar das populações idosas (PAPALÉO NETTO; YUASO, 2002:37). 

 

É inegável a atuação interdisciplinar para a garantia dos direitos da 

população idosa. A partir do uso da terminologia “conceito multidimensional”, é que 

nos situamos no reconhecimento da importância interdisciplinar. No campo jurídico, tal 

aprendizado deverá ocorrer por meio de multiangulações, multidimensionalidade que 

transcendam a clássica e importante tridimensionalidade do direito – fato, valor e norma 

(REALE, 1993). 

Isto é, um processo cognitivo nos sucedeu com esses estudos e essas 

múltiplas sinalizações. Ao localizar o campo jurídico e a Gerontologia, pressentimos 

uma grande ausência de diálogo.  A ausência não procede dos quase inexistentes 

representantes dessa ciência, mas do desconhecimento de angulações do campo jurídico 

em aprender a se manejar com a Gerontologia. 

 

O objetivo não é discutir as reflexões entre as vozes teóricas da 

Gerontologia, mas como poder examinar dos pares no campo jurídico a necessária 

transcendência de seus institutos assumidos como subcampos. 

Sob a ótica de Clifford Geertz (1997), consideramos o Direito como um 
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campo pleno de borrões, isto é, misturas do conhecimento humano (arte, ciências 

sociais, filosofia etc.) que se entrecruzam produzindo possibilidades por meio de 

modelos, métodos e diversas estratégias investigativas, como hermenêutica, 

interacionismo simbólico, semiótica, psicanálise e demais áreas que buscam dar sentido, 

explicar e justificar aquilo que é vivido. Contudo o campo jurídico se abstém dessas 

características, como se fosse algo puro, sem contaminação. 

As sociedades humanas e seus respectivos modos de apreender o saber não 

são apenas caixas compartimentadas de conteúdos disciplinares.  Nesses conteúdos, 

deve-se imprescindivelmente reconhecer e perceber matrizes das relações humanas, 

fruição estética, emoções e afetos, pressupondo, é claro, as clássicas condições 

sociomateriais e histórico-culturais. 

Nesse sentido, é que introduzimos a multirreferencialidade como suporte de 

ajuda ao Direito.  A multirreferencialidade não requer a somatória das disciplinas, mas a 

afirmação de que é impossível de um ponto de vista considerar a todos os outros. Essa 

perspectiva destrona determinadas assertivas da dogmática jurídica, porque reconhece 

no campo limitações disciplinares comuns a todos os demais campos. 

De acordo com Fróes-Burnham (1998), ao se aceitar a heterogeneidade 

presente no que é o complexo, aprende-se a reconhecer a importância da existência de 

se ter e trabalhar com amplos espectros referenciais. Para Barbier (1997), referência é 

um núcleo de representações organizacionais, institucionais, ideológicas, libidinais que 

cada ator social tem. 

A construção teórica da multirreferencialidade provém de interfaces do 

mundo acadêmico com a vida cotidiana praticada nos contextos dos diversos sistemas 

educativos.  As primeiras noções sobre as situações educativas dentro de um universo 

complexo advêm das publicações de Michel Lobrot, em 1966, e Jacques Ardoino. Este 

último publicou, em 1967, o clássico texto na Revista Education Nationale sobre a 

Prolemátique de la relation maître eleve et dynamique de la classe.  Posteriormente, a 

abordagem ganhou mais adeptos e um corpus teórico sistematizado com a contribuição 

dos teóricos R. Barbier, Guy Berger, Alain Coulon, Georges Vigareelo, Ruth Cânter 

Kohn, René Lourau, Joaquim Barbosa.  No Brasil, uma das grandes incentivadoras da 

abordagem multirreferencial é a professora Teresinha Fróes-Burnham (1983, 1998, 

2000, 2001, 2004). 

A multirreferencialidade procura dar conta, de forma rigorosa, da 

complexidade, da diversidade e da pluralidade presentes nas relações e nas práticas 
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sociais. Nesse sentido, frisa a importância da pluralidade de múltiplos olhares e análises 

– linguagem diante da realidade com o objetivo de sua tradução. 

Ao Direito é preciso transcender a referência da Lei e organizar sua 

produção de conhecimento revelando as multirreferências de si mesmo, do senso 

comum, da poesia, da arte, da política, da ética, da religião, da ciência (FRÓES-

BURNHAM, 1998). 

Caso não se aprenda a manejar pelas trilhas multirreferenciais, o Direito 

corre o risco de minimizar a multidimensionalidade da Gerontologia no que se refere à 

objetividade da explicação da realidade das pessoas idosas apenas como números 

variáveis, retirando-lhe sua importância de ciência que se intercomunica com diversos 

saberes. 

Para o Direito, a abordagem multirreferencial auxiliaria nas leituras plurais 

dos objetos-práticos e teóricos, sob distintas angulações e pontos de vista.  Tomando a 

complexidade das relações sociais como ponto de partida, também auxiliaria a se ter 

mais leituras dessas relações. Contudo as leituras dos objetos e das relações teriam a 

respeitabilidade precisa, pois se levaria em conta sua heterogeneidade. 

Metodologicamente possibilitaria que teorias e epistemologias oportunizassem análises 

com a devida abertura para realocação de intentos analíticos para outros e novos 

enfoques a partir de mais matrizes teóricas. 

No Capítulo, a seguir, na perspectiva multirreferencial, procuramos 

estabelecer considerações sobre a Gerontologia e os idosos. 
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CAPÍTULO II 

A GERONTOLOGIA E SUA IMPORTÂNCIA  
PARA O CAMPO JURÍDICO 

 

No Capítulo anterior, fizemos uma discussão de cunho metodológico-

teórico, convidamos autores para nos auxiliar no acercamento do jurídico como um 

campo social e das suas possíveis relações com os demais campos presentes na 

sociedade.  Disso, veio à tona a necessidade de um aprofundamento sobre a 

disciplinaridade e interdisciplinaridade, a importância da última para a Gerontologia.  

Ao mesmo tempo, defendemos a possibilidade do uso da abordagem multirreferencial 

como forma de abrir brechas no campo jurídico para apreensão dos corolários da 

Gerontologia.  

No Capítulo atual, procuramos estabelecer nossa compreensão sobre a 

Gerontologia e as pessoas idosas na ótica multirreferencial, buscando de distintos 

campos sociais e ou comunidades de (in)formação e de aprendizagem suas 

representações de pessoas idosas e, por fim, nossa apreensão sobre a Gerontologia e seu 

espaço de importância no campo jurídico. 

 

 

2.1 DE SÁBIOS ANCIÃOS A VELHAS ASSOMBRAÇÕES 

 

O município de Tocantínia, distante 70 km da capital do Tocantins, Palmas, 

é uma pequena porção de terra circunscrita dentro da reserva da comunidade indígena 

Xerente, com aproximadamente 164 mil hectares. Uma sociedade envolvente mesclada 

de cristãos e akwéns como falam os Xerentes.  Não importa se brancos, negros ou 

mestiços, o Outro para eles é o cristão, enquanto que a palavra akwe significa aquele 

que se refugia que tem capacidade de lidar com os outros.  Essa pequena nação indígena 

plantada onde foi cravado posteriormente o estado do Tocantins mistura modos distintos 

de tratamento com seus idosos. Alguns relacionamentos de respeito e deferência nos 

fazem recordar das análises e das descrições dos historiadores sobre os anciãos nas 

culturas primitivas.  Bruxos, xamãs, conselheiros eram os mais idosos.  A longevidade 

era motivo de orgulho e de segurança para a transmissão oral da história desses povos.  

Anciãos guardiões da memória coletiva.  Os Xerentes trazem parte desse respeito aos 
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seus idosos. 

Na atualidade, com a assimilação e a reorganização sociocultural em face da 

sociedade envolvente, os Xerentes se dividem sobre opiniões acerca de seus idosos.  Ou 

são sábios portadores da memória, ou são um fardo para carregar, somente importantes 

no dia de receber a aposentadoria, quando todos se deslocam para a cidade, e os filhos e 

os netos usufruem dos benefícios dos mais velhos. Essa situação não necessita grandes 

exercícios de investigação etnográfica.  Um rápido trafegar na praça principal da cidade 

e conversar com os proprietários do comércio, a dona do cartório de registro civil e de 

imóveis, o dono do posto de gasolina, agentes de saúde que passam e até mesmo entre 

os Xerentes mais jovens e idosos a dicotomia se faz presente. Do passado guardam parte 

do respeito e no presente tentam conviver com o fardo.  

Outra referência que trazemos da velhice é herdada pelo espírito hedonista 

grego que a trata como estado de deteriorização, diante dos princípios da beleza como 

equilíbrio-proporção.  Ser velho é ofender o espírito e exemplo de piada nas comédias.  

Embora em algumas virtudes se alie velhice a um estado de virtude feliz, no campo 

jurídico, a sabedoria e a autoridade paterna foram minimizadas para dar lugar à 

independência jurídica dos filhos na polis grega, a partir do século VIII a.C. 

Minois (1987), com suas pesquisas sobre a literatura grega, ilustra essa 

posição dos mais idosos com uma velhice maldita e patética das tragédias, velhice 

ridícula e repulsiva das comédias; velhice contraditória e ambígua dos filósofos.  Estes 

últimos refletiram com frequência sobre o mistério do envelhecimento.  A polis grega 

estendeu sua herança de dualidade entre forma e conteúdo por meio dos mais idosos 

também, mas isso bem poucos comentam.  No entanto a Grécia é contraditória, pois 

nela se criaram instituições de caridade voltadas especificamente para cuidados dos 

anciãos necessitados. Minois (1987:63-64) acorda que, em relato de Vitruvio, se 

encontra referência à casa de Creso, destinada a recolher e cuidar dos anciãos com idade 

avançada e, por isso, com privilégios para viver em paz. Em Esparta, o Conselho do 

Senado era formado por 38 membros anciãos. 

No universo do Oriente Próximo, entre os hebreus, os anciãos ocuparam 

lugar privilegiado. No livro de Número, o Deus de Moisés lhe exige a criação de um 

conselho de anciãos (EX 3, 16; 17, 5).  O que retorna no livro de Números com a 

eleição de setenta varões anciãos para ajudar a Moisés (Nm, 11; 16, 17). Por um 

período, os anciãos são representantes dessa carga sagrada, algo que se modifica com o 

governo de Roboão (Livro dos Reis, 12, 6-8), que rechaça esse poder consultivo dos 
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mais velhos.  O status retorna com o exílio na Babilônia, mas eles perdem influência 

política com a reorganização pós-exílio, quando no Eclesiastes (Qohelet) decreta o valor 

do mais moço, mesmo que pobre, mas sábio, do que o rei velho e nécio, que já não sabe 

consultar. 

No império romano, o legado jurídico a nós deixado aborda, entre outros 

problemas, o da velhice, todos os seus aspectos políticos, sociais, psicológicos, 

demográficos e médicos.  O direito romano presente na Tábua de Ulpiano avalia a 

importância das rendas vitalícias pela idade do beneficiário.  Mas, no século II, a figura 

do pater famílias (concedente de todos os poderes ao chefe da família), que tem a 

concentração máxima do poder nas mãos de apenas um, gera uma ojeriza aos mais 

velhos, algo que se evidenciou no Governo de Augusto, quando os homens idosos 

aconselhavam, mas não dirigiam os destinos políticos do Império. Descrédito, 

depreciação, preconceito e isolamento foram as situações pelas quais passaram aqueles 

que abusaram do pater familias. 

No acoplamento ao combalido Império Romano pelo cristianismo tardio de 

Constantino, retorna a imagem da sabedoria dos anciãos.  No século IV, o imperador 

Teodoro injeta no cristianismo a confiabilidade necessária para manter-se no poder e, 

com isso, estrategicamente atingindo populações rurais com seus grupos idosos.  Já nos 

séculos V ao X, os idosos são colocados como inválidos, despossuidores da sorte, 

amigos do abandono e marcados pelo pecado de seus atos em vida. Isso se refletiu nas 

casas de acolhimento como hospitais e mosteiros. Aos mais débeis, a morte; e os santos, 

óleos da unção. 

Nos séculos XI ao XIII, o florescimento econômico na Europa instalou 

outra filosofia de vida: quem fosse mais esperto nos negócios sobrevivia.  Os anciãos 

viviam de acordo com suas capacidades físicas, se tivessem moeda corrente não eram 

segregados pela condição etária.  Ironicamente, em 1348, a peste negra e mais tarde, no 

século XV, a varíola dizimaram crianças e jovens.  Os mais velhos ficaram imunes e 

retornaram à cena política, social e cultural. 

Os renascentistas retomaram a beleza, o equilíbrio e a proporcionalidade 

estética dos gregos. Aos idosos restou a marca das peças eclesiásticas carcomidas da 

Inquisição que se estabeleceu em anos e séculos posteriores.  Mas esse lumpen se 

modificou no mundo dito moderno ao se instalar nas lides do capitalismo o termo 

jubilamento, ou seja, dar gritos de júbilo por algo conquistado. O jubilamento é a 

chegada da aposentadoria como recompensa aos trabalhos executados no capitalismo 
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(numa ótica, e por outra, dar júbilo por ter sobrevivido). E hoje, com tantos avanços na 

sociedade por meio das tecnologias, por leis que reconhecem a existência – estatuto da 

criança e do adolescente, do idoso –, os anciãos se tornaram sombras de velhas 

assombrações. 

O filme When I’am 64 (Quando eu tiver 64 anos), produção do Reino 

Unido, dirigida por Jon Jones no ano de 2004, traz a história de senhores em processo 

de aposentadoria próximo aos 64 anos de idade. Um deles é um motorista de táxi, 

viúvo, vida consolidada com o proletário na seleta Inglaterra.  O outro é um professor 

de uma renomada escola privada para jovens da alta burguesia. De maneira casual, 

ambos começam a sair e a se conhecer. A relação entre esses mundos opostos, culturas 

distintas e estranhas manias os aproxima afetivamente.  Uma audiência casual do filme 

em Palmas causou incômodo, porque, de acordo com alguns, era repugnante assistir à 

história de dois homens que se descobrem homossexuais e ainda mais sendo eles 

velhos.  A cena em que o diretor apresenta fragmentos da relação sexual entre eles 

causou um respirar uníssono de repugnância no público seleto de intelectuais 

palmenses. 

A essa mesma audiência, tempos depois, exibiu-se o filme O amor nos 

tempos de cólera, produção estadunidense dirigida por Mike Newell, em 2007.  A 

história é um clássico de Gabriel Garcia Márquez, que todos respeitam ler, mas, ao ver 

suas palavras nos diálogos de atores e encenações vivas pode assustar a alguns.  Na 

história, um amor intemporal entre Florentino Ariza e Fermina Daza atravessa os 

tempos desde a cidade de Cartagena na Colômbia.  Florentino espera cinquenta anos 

para ter seu único e verdadeiro amor.  Ambos idosos ficam juntos.  Numa das cenas 

mais belas da história, o casal tem a sua tão esperada relação sexual, sem a luxúria 

hollywoodiana, mas de maneira lírica, na qual a beleza do amor realizado em nada se 

importa com as marcas do tempo nos corpos dos amantes.  Essa cena causou estupor na 

mesma audiência.  O amor é somente permitido para os jovens e o sexo somente pode 

ser exibido por corpos sadios.  O resto é decrepitude, como se os idosos da história 

fossem velhas assombrações do que foram no passado. 

Um estado de ignorância paira no ar sobre crianças, jovens, adultos e idosos.  

Isso é decepcionante em meio aos meus pares no campo jurídico.  Isso nos obriga, 

multirreferencialmente, a procurar mais sinalizações de saberes diferenciados para 

realizar nosso mapa conceitual sobre o idoso e a Gerontologia. Necessitamos aprofundar 

sobre a criança e a juventude. 
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2.2 DE SERES CRONOLOGICAMENTE VELHOS A POSSUIDORES DE UM 

ESTATUTO 

 

 A história da criança ou do surgimento da infância já tem ricas 

contribuições e de fácil acesso nas livrarias e nas bibliotecas consolidadas.  

Profissionais dos campos da Filosofia, da Psicologia, da Biologia, da Antropologia, das 

Ciências Sociais ilustram essa fartura crítica da área, sendo redundante destacar 

sinalizações de Del Priore (1999), Abramovich (1983), e Gagnebin (1997) entre tantos 

outros. 

No cotejo desses autores pesquisadores, Philippe Ariès desde sua primeira 

edição, em 1960, da História social da criança e da família, é referência ou 

contrarreferência.  Ariès apontou que a ideia que se tem da infância é algo 

historicamente construído. 

A criança era considerada como adulto em miniatura, ser substituível, não 

era reconhecido nada além de algo que não tinha fala como sinal de irracionalidade.  “A 

passagem da criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito 

insignificante para que tivesse tempo ou razão de forçar a memória e tocar a 

sensibilidade” (ARIÈS, 1973:10). 

Nessa família, que era social e não sentimental entre os séculos XII ao 

XVII, a criança ou a infância era algo desprovido de razão e comparada aos idosos, 

“porque as pessoas velhas já não têm os sentidos tão bons como já tiveram, e caducam 

em sua velhice [...] o velho está sempre tossindo, escarrando e sujando [...]” (ARIÈS, 

1973:37). 

Somente no século XVII, os poderes públicos interferiram e, com a 

contribuição da doutrina social da Igreja Católica naquele momento, enfrentaram o 

desmazelo, a falta de cuidados e o infanticídio tolerado sobre as crianças. 

Com as primeiras instituições educacionais, a concepção de infância foi se 

modificando ante os adultos (ARIÈS, 1973). A criança feliz, robusta e sadia foi uma 

invenção da segunda metade do século XIX e prosperou como nicho de mercado nos 

países ricos do século XX. 

De maneira próxima, percebemos que a própria invenção da juventude foi 

algo construído ao longo dos séculos e com maior rigor no final do século XIX.  Para 

defesa, trazemos a contribuição de Jon Savage (2008), um ensaísta inglês, que 

incursionou pelas características das culturas populares dos Estados Unidos, Alemanha, 



 
 

49 

Inglaterra e França da segunda metade do século XIX até 1950, ressaltando o que hoje 

chamamos de jovens, de teenagers. 

Não se era criança e nem adulto, a transição biológica não se adequava aos 

moldes das sociedades tradicionalistas, permitindo que grupos de jovens tentassem, por 

sua vez, o engajamento de grupos, gangs, ghettos e pandillas como forma de dar sentido 

à sua existência. Savage (2008) explicita que a juventude, como a reconhecemos hoje, é 

filha dos movimentos de rearranjos pós-Segunda Guerra. 

A cultura juvenil é algo que tem como ponto de partida a própria violência 

vivida e ou praticada pelos e nos jovens na segunda metade do século XIX.  Por 

exemplo, a delinquência juvenil, termo cunhado em 1810, possibilitou a criação de 

juizados de menores e a alteração das leis.  As clássicas e respeitosas organizações 

como o Escotismo16 e a Associação Cristã de Moços17 foram iniciativas para a 

disciplinarização desses corpos. Mas como tratar seres em uma faixa etária 

intermediária?  

Em 1874, o adolescente americano Jesse Pomeroy, de apenas quinze anos, 

foi preso por matar e furar os olhos de um menino de quatro anos. O “menino demônio” 

teve de enfrentar uma sentença de adulto e, sentenciado em 1875, passou seus 41 anos 

restantes na prisão. Nela, Pomeroy escreveu cartas ignoradas por mais de um século e 

que teriam esclarecido, segundo Savage, o que causou sua desumanização. Nem tudo 

são as aventuras de Tom Saywer ou Huckberry Fink, ou mais ainda, a unidade feliz 

narrada por John Boy da série televisiva The Waltons. 

Infância e adolescência, ao longo da história, tiveram crescimento 

conceptual e possibilitaram aos Estados a construção de leis que os protegessem e lhes 

garantissem pelo menos o mínimo de sobrevivência. No Brasil, o conceito crianças e 

adolescentes veio da legislação e tem distintos papéis, em momentos próximos ao que 

                                                 
16 Escotismo ou escutismo, fundado por Lorde Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, em 1907, era 
um movimento mundial, educacional, voluntariado, apartidário, sem fins lucrativos. A sua proposta era o 
desenvolvimento do jovem, por meio de um sistema de valores que priorizava a honra, baseado na 
Promessa e na Lei escoteira. Através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazia com que 
o jovem assumisse seu próprio crescimento, para tornar-se um exemplo de fraternidade, lealdade, 
altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. 
17

 Associação Cristã de Moços e Associação Cristã da Mocidade (ambas usando a sigla ACM) são os 
nomes, respectivamente, da ramificação brasileira e da ramificação portuguesa da Young Men's Christian 
Association (YMCA), uma organização fundada em 6 de junho de 1844, em Londres, por um jovem 
chamado George Williams. Na ocasião, o objetivo era oferecer aos jovens que chegavam a Londres a 
trabalho uma opção à vida nas ruas, incentivando a prática de princípios cristãos, conforme ensinados por 
Jesus Cristo, através de estudos bíblicos e orações. 
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os países do Hemisfério Norte propugnaram ora próximos ao que ainda se vive em 

regiões extremadamente atrasadas sob os trópicos. 

No mundo jurídico, observa-se que não existe uma única concepção, entre 

os vários ramos do Direito, para definir o que se entende por criança e adolescente. No 

Direito Penal, a questão é regulada pela capacidade de entender o caráter ilícito do fato 

ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, fixando um marco cronológico, 

isto é, de dezoito anos de idade18 (art. 27, DL 2848/41). Enquanto que no Direito Civil, 

como no Direito Penal, encontramos o mesmo limite etário que define a menoridade e a 

maioridade, ou seja, dezoito anos19 (art. 5º, Lei nº 10.106, de 10.1.2002 – Código Civil), 

para o exercício pleno e pessoal dos atos da vida civil. O Código Civil de 1916 

(revogado pelo de 2002) previa que a menoridade da pessoa somente cessava aos 21 

anos completos20 (art. 9º, Lei nº 3.071, de 1º.1.1916).  

A única legislação que faz a distinção é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que considera criança a pessoa até aos doze anos incompletos; e 

adolescente dessa idade até os dezoito anos incompletos (art. 2º). Portanto a fase adulta 

inicia-se ao completar dezoito anos. 

No quadro 5, apresentamos as conceptualizações legais de criança e jovens-

adolescentes no Brasil. 

 

Termo Conceito Legislação 

Criança Pessoa com idade até doze anos incompletos Art. 2º, Lei nº 8.069/1990 21 
               ECA 

Adolescente Pessoa com idade entre doze e dezoito anos  Art. 2º, Lei nº 8.069/1990 
               ECA 

Menoridade Pessoa com idade até dezoito anos incompletos Art. 5º, Lei nº 10.106 
               CC 

Menor Pessoa com idade até dezoito anos incompletos Art. 27, DL 2848/1941 
                CP 

Quadro 5: Conceitos legais de criança e jovens-adolescentes (elaborado por José Kasuo Otsuka) 

 

No campo jurídico, tudo parece estar tão pronto, acabado, construído, como 

se lutas internas e externas de atores sociais não tivessem ocorrido ou continuam ocorrer 

                                                 
18 Os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis, por isso ficam sujeitos às normas 
estabelecidas na legislação especial. 
19 A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos 
os atos da vida civil. 
20 Art. 9o  Aos 21 anos completos, acaba a menoridade, ficando habilitado o indivíduo para todos os atos 
da vida civil. 
21 Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 21 mar. 2010. 
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para que elas mantenham suas existências e justificativas representacionais.  Por 

exemplo, ao referirmos à palavra pessoa, encontramos a palavra latina persona (que 

originalmente quer dizer máscara) utilizada com a significação de homem em geral, ao 

qual as regras jurídicas se destinam, chamam-se sujeitos de direito, que podem ser tanto 

uma pessoa natural ou física quanto uma pessoa jurídica, que é um ente coletivo 

(REALE, 1993) 

A ideia de pessoa é fundamental tanto no domínio da ética como no campo 

estrito do Direito.  A criatura humana é pessoa porque vale de per si, como centro de 

reconhecimento e convergência de valores sociais.  A personalidade do homem situa-o 

como ser autônomo, conferindo-lhe dimensão de natureza moral. No plano jurídico, a 

personalidade é “a capacidade genérica de ser sujeito de direitos, o que é expressão de 

sua autonomia moral; todo ser humano é capaz de direitos e obrigações na esfera civil” 

(REALE, 1993:328).  

 Personalidade todos os homens têm, desde o nascimento. Para se 

reconhecer a personalidade, não é mister indagar sobre o sexo, a idade ou o 

discernimento mental.  Recém-nascidos ou dementes, todos são pessoas, todos possuem 

personalidade. Nem todos, porém, dispõem de igual capacidade jurídica, pois esta 

pressupõe certas condições de fato que possibilitam o exercício de direitos. 

A persona necessita da voz que a personifica, de uma pessoa (personare) 

que seria a “substância individual de natureza racional (individua substantia rationalis 

naturae)”, na fórmula clássica de Boécio (citado por MONTORO, 1993:490). Para os 

juristas, pessoa física é o homem enquanto sujeito de direitos e obrigações. 

Nossa herança do Direito Romano preserva o sujeito de direito subjetivo 

como pessoa, que se subdivide em pessoas físicas ou naturais e as pessoas jurídicas 

(seres abstratos aos quais a ordem jurídica considera sujeitos de direitos). 

Modernamente, basta o nascimento com vida para que, juridicamente, se 

configure uma pessoa. O mesmo, no entanto, não ocorria em Roma. Embora os 

jurisconsultos não tivessem estabelecido, expressamente três requisitos eram exigidos: o 

nascimento, a vida extrauterina e a forma humana. 

Não houve uma preocupação dos romanos em definir o que seria forma 

humana, mas a de determinar os casos em que ela inexistia. Em síntese, quem era o 

monstrum, prodigium ou protentum?  Alves (1978) levantou duas hipóteses em que os 

romanos consideravam monstros seres nascidos da mulher: 

• quando tivessem, no todo ou em parte, configuração de animal (os romanos 
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acreditavam na possibilidade de nascerem seres híbridos ou inumanos da cópula 

entre animal e mulher); 

• quando apresentassem deformidades externas excepcionais, como, por exemplo, 

o caso de acefalia (ausência aparente de cabeça em criança, que, apesar disso, 

muitas vezes vive por algum tempo).  

E no Direito Civil, Pontes de Miranda (1954:153) define que “ser pessoa é 

apenas ter a possibilidade de ser sujeito de direitos. Ser sujeito de direitos é estar na 

posição de titular de direito”. 

 

 

2.3   DO VELHO AO IDOSO DA GERONTOLOGIA 

 

A Gerontologia contribui para que as pessoas idosas se tornassem sujeitos 

de direitos, como seus titulares de fato e de direito.  É necessário reconstruir uma 

compreensão básica que distingue as fronteiras da Geriatria e da Gerontologia. 

Para uma propedêutica básica, a Gerontologia grosso modo significa o 

discurso (o logos), a palavra estudada e racionalizada sobre a velhice. Nomes de 

expressão no campo a circunscrevem como 

 

O estudo do processo de envelhecimento, com base nos conhecimentos 
oriundos das ciências biológicas, psicocomportamentais e sociais [...] vêm se 
fortalecendo dois ramos igualmente importantes: a Geriatria, que trata das 
doenças no envelhecimento; e a Gerontologia Social, voltada aos processos 
psicossociais manifestados na velhice.  Embora não se encontrem 
definitivamente explorados esses dois setores das pesquisas gerontológicas já 
apresentaram [...] contribuições para a elucidação da natureza do processo de 
envelhecimento, e provaram estar em condições de levantar questões sobre os 
problemas dele decorrentes (SALGADO, 1989:23). 

 
 

Geriatria e Gerontologia foram expressões formuladas no século XX, mas 

divisores de água existem entre ambas.  A Gerontologia está relacionada às questões 

sociais expressivas, como o aumento da expectativa de vida e problemas demográficos; 

a dos serviços de saúde para idosos e problemas epidemiológicos; a incidência e gastos 

elevados das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT); a questão das 

desigualdades sociais, originárias do modelo econômico e das relações sociais entre os 

seres humanos e as classes sociais; o exercício pleno da cidadania, entre outras questões 

(SALGADO, 1989) e à Gerontologia agregamos o fenômeno da violência. 
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O campo preza pela inter e multidisciplinaridade ao se ancorar com as 

ciências humanas, sociais aplicadas e da vida.  No Brasil, existe a Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia – SBGG, fundada no ano de 1961, Rio de Janeiro, para 

congregar médicos e outros profissionais de nível superior que se interessassem pela 

Geriatria e pela Gerontologia, na produção e na difusão do conhecimento sobre o 

envelhecimento. Esses dados mais cronológicos podem ser encontrados nas leituras de 

Papaléo Netto (2002).  Segundo ele, a Gerontologia e a Geriatria inseridas na SBGG 

viveram momentos de preconceitos entre os anos 60 a 70. À força das contribuições 

teóricas dos estudiosos da interdisciplinaridade, a Gerontologia foi assimilando 

discursivamente seu discurso e práticas de intervenção (1900 a 1990) e tendo o 

reconhecimento como campo disciplinar no conjunto do corpus academicus das 

universidades (1990 em diante). 

E a Geriatria, como profissão, foi reconhecida pela Associação Médica 

Brasileira – AMB e pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG e, 

aos poucos, teve reconhecimento com a população de meia-idade e idosa. Mas a 

Geriatria pertence ao campo da Medicina, ela não cruza as fronteiras como a 

Gerontologia. 

“Envelhecer é horrível”, dizia uma pessoa muito próxima de nossa esfera 

familiar, para isso satirizava a senescência defendida por Simone Beauvoir (1990), no 

que se referia ao declínio do organismo dos seres humanos a partir do momento da 

redução de nossas chances de subsistência. Essa pessoa se questionava se senescência 

era obtida na convivência com o mal humorado Paul Sartre! 

Sátiras à parte, concordamos com Papaléo Netto (2002:44) ao assumir o 

envelhecimento como 

 

[...] um processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações 
morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, que determinam perda 
progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, 
ocasionando a vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, 
que terminam por levá-lo à morte [...]. 

 

Mas partir de qual idade alguém se torna velho? Teorias do envelhecimento 

foram sendo formuladas, como a teoria da deterioração da síntese proteica22, a teoria do 

                                                 
22 Essa teoria procura explicar as modificações que refletem nas células, nos tecidos, nos órgãos do corpo 
humano, alterando-os morfológica e funcionalmente.  Para Cowdry (citado por PAPALÉO NETTO, 
2002), as células humanas podem ser classificadas em quatro grupos, conforme o grau de diferenciação: 
a) células relativamente indiferenciadas – se destinam à produção de outras células, como, por exemplo, 
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relógio biológico23 e a teoria dos radicais livres24. 

Algumas palavras são necessárias para a compreensão da Gerontologia, de 

acordo com Neri (2005), pois trazem valiosa contribuição para as bases do cuidado 

gerontológico, se forem bem compreendidas.  

• Desenvolvimento diz respeito à trajetória de mudanças ao longo do tempo; 

conduz o organismo às mudanças nos sistemas biopsicossociais.  Corresponde a 

um processo multidimensional e multidirecional, significa que diferentes 

estruturas e processos biopsicossociais têm seu próprio curso e pode diferenciar-

se de acordo com a época e em ritmo próprio. 

• Os padrões do envelhecimento têm sido objeto de estudos registrados nos 

domínios das ciências biológicas e comportamentais, como potencial 

explicativo. Nessa perspectiva, as definições mais aceitas sobre padrões de 

envelhecimento são três: a primária refere-se ao envelhecimento normal, 

também compreendido como senescência; o envelhecimento secundário ou 

patológico, denominado senilidade, é provocado pelas doenças que acometem o 

ser humano durante o envelhecer; o envelhecimento terciário ou terminal está 

relacionado ao declínio terminal, num período curto, ao cabo do qual a pessoa 

morre. 

• Velhice é visualizada como a última fase do processo de envelhecer humano, é 

um estado que caracteriza a condição do ser humano idoso. Integrada na 

dimensão temporal da existência, a velhice parece galgar novos limites. 

                                                                                                                                               
as células basais da epiderme e as células primordiais do sangue; b) células derivadas do grupo anterior, 
capazes de se dividirem com diferenciação funcional e progressiva; c) células diferenciadas como as do 
fígado, do rim, da tireoide, que raramente se dividem, mas têm potencial para tanto se for necessário; d) 
células que não se dividem como os neurônios e as fibras miocárdicas. As alterações determinadas pelo 
envelhecimento são possíveis de reparação nas células dos dois primeiros grupos; porém, nas células dos 
dois últimos grupos, são definitivamente irreversíveis, principalmente as do quarto grupo que são 
definitivamente irreversíveis. 
23 A descoberta da regulação do sono e do ritmo biológico nos seres humanos, por meio das propriedades 
da melatonina, demonstrou processos de restauração da energia nos seres. O ser humano produz a 
melatonina pela glândula pineal, obedecendo a um ritmo diário de luz e escuridão, chamado ritmo 
circadiano (HOFFMAN, 2008).  Cada um traz seu relógio de produção de melatonina. Pesquisas se 
ampliaram a partir do final do século XX sobre como ela afeta aos idosos. 
24 A teoria do envelhecimento pelos radicais livres foi proposta, em 1954, pelo médico Denham Harmon, 
da Universidade de Nebraska, nos EUA, e somente nos anos 1970, com a descoberta da toxidade do 
oxigênio, foi aceita no âmbito científico. Essa teoria tem suas bases científicas no fato dos radicais livres 
estarem presentes em, praticamente, todas as doenças típicas da velhice, como a arteriosclerose, as 
doenças coronárias, a catarata, o câncer, a hipertensão, as doenças euro degenerativas e outras.  Harmon 
dois anos depois de sua descoberta, levantou a possibilidade de que os radicais livres poderiam explicar 
os fenômenos do envelhecimento nos seres humanos. A teoria dos radicais livres defende o 
envelhecimento, como resultado de inadequada proteção contra os danos produzidos no organismo, pelos 
radicais livres.  Sua grande avidez química favorece o ataque aos principais constituintes celulares, sendo, 
portanto, em teoria, os agentes de desgaste da vida. 
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• Senescência diz respeito ao fenômeno fisiológico no envelhecimento sadio. 

• Senilidade refere-se ao declínio físico associado à desorganização mental, 

próprio do envelhecimento patológico. 

• Idoso é denominação referente aos seres humanos, com idade a partir de 

sessenta anos, cujo patamar difere entre os países desenvolvidos e os países em 

desenvolvimento, conforme critérios da Organização das Nações Unidas – 

ONU. 

• Mitos em relação à velhice refletem atitudes preconceituosas e estereótipos que 

contribuem para dificultar a vida dos idosos, em diversos contextos. 

• Velhice bem sucedida é uma ideologia, no campo gerontológico, que, a partir 

dos anos 1960, considerava que a velhice e o envelhecimento não significavam 

doença, inatividade e nem contração no desenvolvimento do ciclo de vida.  

Enquadra-se no envelhecimento natural. 

• Envelhecimento é considerado um processo natural, pelo qual o ser humano 

passa.  Ele provoca modificações biológicas, psicológicas e sociais.  E, como 

processo, percorre todo o curso de vida do ser humano, o qual se inicia a partir 

do nascimento e termina na velhice, com a morte. 

• Velho é uma expressão que traz diferentes concepções, podendo significar perda, 

deterioração, fracasso, inutilidade, fragilidade, decadência, antigo.  Refere-se, 

ainda, ao que tem muito tempo de existência; ao que é gasto pelo uso; que há 

muito tempo possui certa qualidade ou exerce certa profissão; o que está 

obsoleto e não adequado à vida.  A palavra velho é utilizada, normalmente, para 

qualificar aquele que não é jovem. 

Para que a Gerontologia tenha espaço no campo jurídico e com o tempo 

agregá-lo em suas práticas com mais vigor, a este é preciso ensinar aspectos objetivos 

da Geriatria. Para operadores do Direito, é necessário fornecer elementos básicos de 

uma avaliação geriátrica para que possam compreender a Gerontologia e escutar as 

vozes das pessoas idosas.  

Entendemos à luz da contribuição de Fernando Morales Martinez e A. Salas 

(2000)  que a avaliação geriátrica é um processo diagnóstico multidimensional no qual 

diversos fatores intervêm (ambiente, relação médico-paciente, médico-familiares, 

histórico clínico, aspectos psíquicos, funcionais, sociais e o exame físico completo). 
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Em uma visão rápida da História clínica geriátrica, publicada em 1983 por 

Rairl Blanco Cervantes, e com subsequentes atualizações, destacamos um quadro de 

escalas e testes que podem auxiliar ao operador do Direito responder objetiva e 

clinicamente sobre quem é a pessoa idosa e, consequentemente, atuar junto às lides da 

Gerontologia. 

 

Teste Folsten Validado É utilizado no caso de perda de memória manifesta para determinação do 
grau de perda. Permite analisar as orientações de tempo, lugar, espaço, 
cálculo, abstração, juízo, memória recente e remota, atenção para manter 
interesse. 

Teste Yesavage Validado Permite medir o grau de depressão. 

Teste de Katz É a avaliação das atividades da vida diária como lavar-se, vestir-se, 
deslocar-se até o banho, mobilidade, continência dos esfincteres, 
alimentar-se. 

Teste de Barthel Adiciona informação obtida no teste de Katz. É mais completo na parte 
de reabilitação, avalia a capacidade para se alimentar, vestir-se, assear, 
continência fecal, continência urinária, deslocamento no banho, traslado 
cama-cadeira, deslocamento de subir-descer escadas. 

Teste de Lawton Mede atividades instrumentais da vida cotidiana: utilização do telefone, 
realização de compras, preparo de alimentos, lavagem de roupas, 
utilização de meios de transporte, manuseio de medicamentos. 

Teste de Exton-Smith Valora o risco de úlceras por tensão em pessoas idosa. 

Teste de Tinelti Valora a caminhada e o equilíbrio. 

Quadro 6: Quadro de escalas e testes, traduzido de Martinez  e Salas (2000). 

Caso não haja o mais amplo espectro de referências, o campo jurídico pode 

se ater somente à violência com sua acepção etimológica e não reconhecimento da 

pessoa idosa como um todo. Também se faz necessário conhecer as telas legais que 

projetaram como cenários para os personagens idosos. 
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CAPÍTULO III 

AS TELAS LEGAIS E VISIBILIDADE DOS IDOSOS  

 

 

          Neste Capítulo, trabalhamos os aspectos históricos e normativos das telas 

textuais que referem aos idosos, detectamos aqueles momentos que se tornaram marcos 

divisores da velhice como fardo para o envelhecimento com dignidade e anteparo legal. 

Como, por exemplo, os posicionamentos da Organização das Nações Unidas (ONU), 

em dois momentos importantes, que se dedicou, especificamente, ao envelhecimento 

humano e ao debate entre os seus membros. Com isso, produziu documentos que 

constituem bases fundamentais para uma cultura gerontológica: a I e II Assembleia 

Mundial sobre o Envelhecimento, realizadas em Viena, Áustria e em Madri, Espanha, 

nos anos 1982 e 2002, respectivamente. 

 

 

3.1 O FOCO NA VELHICE 

 

A I Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento é considerada marco 

inicial para o estabelecimento de uma agenda internacional de políticas públicas para a 

população idosa. Essa Assembleia foi o primeiro fórum global intergovernamental, 

centrado na questão do envelhecimento populacional que resultou na aprovação do 

Plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento. Esse Plano aponta para 

três prioridades:  

• os idosos e o processo de desenvolvimento, que se centra na necessidade das 

sociedades ajustarem suas políticas e instituições para que a crescente população 

idosa seja uma força produtiva em benefício da sociedade; 

• a promoção da saúde e do bem-estar para todo o ciclo da vida, que atenda a 

necessidade de implantar políticas que promovam a boa saúde desde a infância 

até a velhice; 

• a criação de contextos propícios e favoráveis para a promoção de políticas 

orientadas para a família e a comunidade como base para um envelhecimento 
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seguro, aprimoramento das condições de moradia, promoção de uma visão 

positiva do envelhecimento e conscientização pública de que os idosos têm 

contribuições a dar à sociedade. 

Além disso, 66 recomendações foram apresentadas aos Estados-membros 

referentes a sete áreas: saúde e nutrição; moradia e meio ambiente; família; bem-estar 

social; previdência social; trabalho e educação. Essa decisão representou um avanço, 

pois, até então, a questão do envelhecimento não era foco de atenção das Assembleias 

Gerais e de nenhuma agência especializada das Nações Unidas. A questão era tratada, 

incipientemente, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO). Teve como referência a Conferência dos Direitos Humanos realizada em 

Teerã, em 1968. 

A partir do Plano de Viena, foram colocadas, na agenda internacional, as 

questões relacionadas ao envelhecimento individual e da população, em todas as nações 

do mundo. Antes, as recomendações internacionais eram dirigidas, em especial, aos 

idosos dos países desenvolvidos por agregar valor à economia e permitir o 

desenvolvimento de um novo nicho de mercado. Desde a Assembleia de Viena, a 

agenda política de países em desenvolvimento passou a incorporar, progressivamente, a 

questão do envelhecimento, quando os governos da América Latina começaram a 

modificar suas Constituições Nacionais, editar leis para proteger e resguardar os direitos 

do idoso.  

Na sequência, no Brasil (1988), no Peru (1993), na Bolívia (1994), no 

Equador (1998) e na Venezuela (1999), a preocupação com a população idosa surgiu em 

face do contexto político econômico e social mundial, admitindo-se que, pela sua 

vulnerabilidade, essa população estaria sofrendo mais as consequências dos sistemas do 

colonialismo, do neocolonialismo, do racismo e das práticas da apartheid. 

Vinte anos após a realização da primeira Assembleia Mundial, a ONU, no 

ano de 2002, realizou a segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, na 

cidade de Madri, na Espanha. No espaço entre as duas assembleias, ocorreram 

mudanças profundas nos planos econômico, social e político no mundo. A segunda 

Assembleia possibilitou, como saldo positivo em seu encerramento, a definição das 

diretrizes para orientação das políticas públicas relativas à população idosa para o 

século XXI.  

 



 
 

59 

As propostas resultantes se basearam em uma nova ideia de velhice, que se 

construiu em torno do conceito de envelhecimento produtivo, isto é, para enfrentar os 

desafios do aumento quantitativo das pessoas com mais de sessenta anos de idade25. A 

estratégia do Plano de Ação Internacional de 2002 centralizou-se na inclusão social 

desse grupo de população. 

As estratégias se focalizam na capacitação das pessoas para atuação plena e 

eficaz na vida econômica, política e social, mediante o trabalho remunerado ou 

voluntário. Anteriormente dominante, deixando de traduzir a ideia de exclusão e 

incapacidade para assumir um conceito de inserção social, numa visão abrangente. É o 

que se denomina de envelhecimento ativo, que significa um processo de curso de vida, 

numa visão intergeracional, de qualidade de vida, pautado na ética, na sociedade e nas 

questões de desenvolvimento da nação. 

 

 

3.2 MARCOS LEGAIS INTERNACIONAIS E NACIONAIS 

 

Determinados eventos, assinatura de protocolos e pactos internacionais 

sinalizaram, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 

1948, instrumentos para assegurar justamente que humanos se apropriassem de direitos. 

O Brasil ratificou a maioria dos principais instrumentos internacionais de proteção dos 

Direitos Humanos, como os expostos no quadro 7. 

 

 Data Órgão Brasil 

Convenção para Prevenção e Repressão do 
Crime de Genocídio  

11/12/1948 ONU Decreto 30.822, de 
6.5.1952  

Convenção Internacional sobre a Eliminação 
de todas as formas de Discriminação Racial  

7/3/1966 ONU Decreto nº 65.810, de 
8.12.1969 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos  

16/12/1966 ONU Decreto nº 592, de 
6.7.1992 

Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais  

19/12/1966 ONU Decreto nº 591, de 
6.7.1992 

Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)  

22/11/1969 OEA Decreto nº 678 de 
25.11.1992.  

Convenção sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher  

18/12/1979 ONU Decreto nº 4.377, de 
13.9.2002  

Convenção Interamericana para prevenir e 9/12/1985 ONU Decreto nº 98.386, de 

                                                 
25 O Plano de Ação Internacional sobre Envelhecimento das Nações Unidas (1982), acompanhando a 

definição da Divisão de População, delimita a idade de sessenta anos como o limiar para o grupo 
idoso.  
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punir a Tortura  09.11.1989 
Convenção sobre os Direitos da Criança  12/9/1990 ONU Decreto 99.710, de 

21.11.1990 
Convenção Interamericana para prevenir, 
punir e erradicar a Violência contra a Mulher 
(Convenção de Belém do Pará)  

9/6/1994 OEA Decreto nº 1.973, de 
1º.8.1996 

Convenção Interamericana para a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência   

7/6/1999 OEA Decreto nº 3.956, de 
8.10.2001 

Protocolo Facultativo à Convenção contra a 
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes  

18/12/2002 ONU Decreto 6.084, de 
19.4.2007 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (ONU) 

13/12/2006 ONU Decreto nº 6.949, de 
25.8.2009 

Quadro 7: Marcos legais internacionais e reflexos na legislação brasileira (Elaborado por José Kasuo 
Otsuka) 
 

Entre esses documentos, estão alguns que pertencem ao Sistema Regional 

Interamericano, que, como os outros dois – europeu e africano – atuam, 

simultaneamente, ao sistema global da Organização das Nações Unidas – ONU e o 

complementam. São órgãos autônomos que funcionam mais próximos aos cidadãos, 

especialmente, da América Latina, mesmo que os Estados Unidos da América assinem 

muitos deles. 

O crescimento mundial da população de idosos, fator que contribui para a 

realização das assembleias mundiais, se reflete também no Brasil, que vê uma elevação 

nas taxas de crescimento anual na população brasileira mantidas por décadas, 

notadamente nas de 50 e 60 do século passado, conforme Papaléo Netto (2002). Em 

2002, havia 15 milhões de pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, que 

correspondia a 8,6% da população brasileira, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. Em 2008, segundo esse mesmo Instituto, o Brasil 

possuía cerca de 21 milhões de pessoas com sessenta anos ou mais, o que representa 

mais de 11% da população brasileira26. Estimativas do órgão indicam que esse 

contingente atingirá 32 milhões em 2025 e fará do país o sexto em número de idosos no 

mundo. É o grupo etário que mais cresce no Brasil. 

Os primeiros direitos assegurados à população na fase da velhice ocorreram 

no começo do século XX, quando foi assegurado o direito à aposentadoria. Entretanto 

essa aposentadoria estava vinculada à questão do trabalho e não à velhice propriamente 

dita, como é o direito hoje. 

 

                                                 
26 Disponível em: <www.estadao.com.br/noticias/economia,populacao-idosa-do-brasil-e-de-21-milhoes-
de-pessoas-diz-ibge,448382,0.htm>. Acesso em: 15 jan. 2010. 
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A promulgação da Constituição de 1988 colocou no cenário social brasileiro 

a questão da garantia dos direitos aos cidadãos brasileiros, instaurando um novo 

conceito de cidadania com a edição da Política Nacional do Idoso27, em 1994,  e o 

Estatuto do Idoso28, que consolidou os direitos dos idosos, em 2003. 

A Constituição de 1988 é bastante pródiga em normas de atenção ao idoso. 

Evidentemente, algumas dessas garantias constitucionais precisarão atravessar uma 

longa trajetória legal, passando pela promulgação da lei ordinária. Na Constituição de 

1988, o art. 193 reza que “a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 

objetivo o bem-estar e a justiça social”.  Decorrem daí, de modo geral, todas as 

diretrizes para os capítulos em que estão inclusos os direitos sociais estendidos a todos 

os cidadãos. Especificamente, o art. 23029 assegura os direitos e o amparo às pessoas 

idosas.  

 

3.2.1 O idoso no Código Civil e no Direito Penal 

 

No Código Civil30, uma das disposições mais importantes é a que sujeita a 

pessoa com idade superior a sessenta anos ao regime obrigatório de separação de bens, 

por ocasião do casamento. A justificativa utilizada para esse dispositivo é de caráter 

protetivo, com propósito de obstar o casamento exclusivamente com interesse 

econômico. 

Na concepção do legislador civil, com os institutos da Curatela31 32 e dos 

Alimentos33 34, está completo o Sistema de Salvaguarda, que propicia assistência 

                                                 
27 Lei nº 8.842, de 4.1.1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8842.htm>. 
Acesso em: 31 mar. 2010. 
28 Lei nº 10.741, de 1º.10.2003. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 31 mar. 2010. 
29 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.  
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. 
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
30 Lei nº 10.406, de 10.1.2002.  
  Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 
I – ....................;  II – da pessoa maior de sessenta anos; III – .................................................... 
31 A curatela é um instituto jurídico pelo qual uma pessoa tem o encargo para que, nos limites 
determinados juridicamente, fundados em lei, cuide dos interesses de outrem que se encontra incapaz de 
fazê-lo. A nomeação do curador é feita pelo juiz (DE PLÁCIDO e SILVA, 2008). 
32 Código Civil (2002) arts.1767 a 1778. 
33 Alimentos, pensões, ordenados ou outras quaisquer quantias concedidas ou dadas, a título de provisão, 
assistência ou manutenção, a uma pessoa por outra que, por força de lei, é obrigada a prover às suas 
necessidades alimentícias e de habitação (DE PLÁCIDO e SILVA, 2008). 
34 Código Civil (2002) arts.1697 a 1710. 
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necessária ao adulto que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o 

discernimento necessário para a prática de atos da vida civil e ou, por causa duradoura, 

não possa exprimir sua vontade. No primeiro caso, quem busca os alimentos não tem 

bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele de 

quem reclama pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (CÓDIGO 

CIVIL, art. 1695), no segundo caso. 

No Código Penal35, vários dispositivos tratam da proteção da pessoa idosa, 

agravando ou qualificando o crime, e alguns outros dizem respeito ao idoso agente36. 

Neste trabalho, ater-nos-emos na questão da proteção, como mostra o quadro 8. 

 

  Art. 61 São circunstâncias que sempre 
agravam a pena, quando não 
constituem ou qualificam o crime. 

Contra criança, maior de sessenta anos, enfermo ou 
mulher grávida. 

Art. 121 Matar alguém (homicídio). Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 
(um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 
quatorze ou maior de sessenta anos. 

 Art. 129 Lesão corporal37 § 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, 
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com 
quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade. 

Art. 133 Abandono de incapaz38 §3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 
um terço: 

[...] III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos. 
Art. 138 Calúnia39 Art. 141 - As penas aumentam-se de um terço, se 

cometido: 

[...] IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou 
portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.  

Art. 139 Injúria40 § 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos 
referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a 
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 
Pena - reclusão de um a três anos e multa. 

Art. 140 Difamação41 Art. 141 - As penas aumentam-se de um terço, se 

                                                 
35Decreto-Lei nº 2.848, de 7.12.1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Codigos/quadro_cod.htm>. Acesso em: 31 mar. 2010. 
36 No Direito Penal, agente significa todo aquele que deu causa ao crime, seja resultante de ação ou 
omissão, ou mesmo que a causa dele tenha provido de imprudência, negligência ou imperícia. 
37 Derivado do latim laestio, de laedere (ferir, estragar, danificar), originalmente quer exprimir golpe, 
ferida, dor, enfermidade causados ao corpo humano. Assim, é toda ofensa ou dano à integridade física do 
ser humano. 
38  Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, por qualquer motivo, 
incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. 
39 Falsa imputação feita à pessoa, de fato que a lei tenha qualificado como crime. 
40 Lesão ou ofensa, de ordem física ou moral, que venha atingir ou ferir a pessoa, em desrespeito ao seu 
decoro, à sua honra. 
41 Imputação ofensiva assacada contra a honorabilidade de alguém com a intenção de desacreditá-lo na 
sociedade em que vive e provocar contra ele desprezo ou menosprezo público.  Difere da injúria, que é a 
ofensa à dignidade e ao decoro, e da calúnia, em que a imputação, embora falsa, como a da difamação, é 
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cometido: 

[...]  IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou 
portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. 

Art. 148  Privar alguém de sua liberdade, 
mediante sequestro ou cárcere 
privado.   

 Pena - reclusão, de um a três 
anos. 

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos: 

 I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou  
companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos 
[...]. 

Art. 159  Sequestrar pessoa com o fim de 
obter, para si ou para outrem, 
qualquer vantagem, como 
condição ou preço do resgate. 

 Pena - reclusão, de oito a quinze 
anos. 

§ 1o Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) 
horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior 
de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por 
bando ou quadrilha.  

  Pena - reclusão, de doze a vinte anos. 

Art. 181 

 

É isento de pena quem comete 
qualquer dos crimes previstos 
neste título, em prejuízo:         

 I - do cônjuge, na constância da 
sociedade conjugal; 

 II - de ascendente ou 
descendente, seja o parentesco 
legítimo ou ilegítimo, seja civil 
ou natural. 

 Art. 182  

 

Somente se procede mediante 
representação, se o crime previsto 
neste título é cometido em 
prejuízo: 

I - do cônjuge desquitado ou 
judicialmente separado; 

II - de irmão, legítimo ou 
ilegítimo;  

III - de tio ou sobrinho, com 
quem o agente coabita. 

 

 

 

 

 

 

Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos 
anteriores: 

 [...] III – se o crime é praticado contra pessoa com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Art. 244.   Abandono material Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do 
cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou 
inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou 
maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os 
recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão 
alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; 
deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou 
ascendente, gravemente enfermo. 

Quadro 8: Dispositivos que tratam da proteção da pessoa idosa - Código Penal (elaborado por José Kasuo 
Otsuka) 
 

A sociedade e o próprio idoso necessitam tomar consciência dos 

dispositivos legais que existem para sua proteção. Contribuir para a efetivação dessa 

                                                                                                                                               
de fato definido e qualificado como crime. 
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proteção requer a denúncia. Para terminar com o pacto do silêncio, os órgãos de 

proteção ao idoso dispõem à população o disque denúncia, que objetiva proteger a 

identidade do denunciante. 

 

 

 

3.2.2  A Lei nº 11.340, de 7.8.2006 (Lei Maria da Penha) 

 

Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica, cearense, empresta seu nome 

à Lei nº 11.340/2006, por razão de sua luta contra a violência que vinha sendo 

submetida pelo seu marido, professor universitário. Em 1983, Maria da Penha, enquanto 

dormia, sofreu tentativa de homicídio por arma de fogo. Como sequela, perdeu os 

movimentos das pernas e se viu presa em uma cadeira de rodas. O marido tentou 

acobertar o crime, afirmando que o disparo havia sido cometido por um ladrão 

desconhecido que fugiu. 

Após um longo período no hospital, a farmacêutica retornou para casa, onde 

mais sofrimento lhe aguardava.  Seu marido a manteve presa dentro de casa, iniciando-

se uma série de agressões. Por fim, uma nova tentativa de assassinato, desta vez por 

eletrocussão que a levou a buscar ajuda da família. Com uma autorização judicial, 

conseguiu deixar a casa em companhia das três filhas. Maria da Penha ficou 

paraplégica. 

A luta da Maria da Penha não se limitou ao âmbito interno, mas também no 

âmbito internacional, buscou os direitos humanos das mulheres, apontou a omissão do 

Brasil, em prazo razoável de duração do processo, em trabalhar em medidas 

investigativas e punitivas contra o agressor.   

Cabral (2008:204) cita Ciarlini quanto ao caso Maria da Penha: 

 

No caso do Brasil, destaca-se o Informe nº 54/01. Caso 12.051, em que a 
Comissão Interamericana de Direito Humanos apreciou o caso de Maria da 
Penha Maia Fernandes, cuja denúncia consistia na tolerância, por parte do 
Governo Brasileiro, da violência doméstica sofrida por Maria da Penha, que 
culminou em uma tentativa de homicídio que a deixou irreversivelmente 
paraplégica. A Comissão conclui que houve um padrão discriminatório a 
respeito da ineficácia de ação judicial, recomendando ao Brasil que envide 
uma investigação séria, imparcial e exaustiva para determinar a 
responsabilidade penal do autor do delito, bem como para determinar se há 
outros fatos ou ações de agentes estatais que tenham impedido o 
processamento rápido e efetivo do responsável; recomenda também a 
reparação efetiva e rápida da vítima, assim como a adoção de medidas, em 



 
 

65 

âmbito nacional, para eliminar essa tolerância estatal frente à violência 
doméstica contra mulheres. 

 

Embora a Lei Maria da Penha tenha o escopo de coibir e prevenir a 

violência doméstica e ou familiar contra a mulher, é um instrumento de defesa da idosa 

que se encontra sob essa espécie de violência.  A novel legislação apresenta inovadores 

mecanismos de proteção não encontrável em outras leis com a gravidade imposta ao 

agressor em caso de não cumprimento do que lhe for determinado pelo Poder Judiciário.  

Assim, para a proteção da pessoa idosa, podem ser impostas ao agressor 

medidas protetivas de urgência (art. 22), que podem ser: a) suspensão da posse ou 

restrição do porte de armas; b) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares 

e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; c) 

proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de contato; d) proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida; e) restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores; f) prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

O descumprimento, por parte do agressor, de qualquer das medidas 

protetivas de urgência impostas, e como garantia da execução das mesmas, sujeitá-lo-á à 

possibilidade de decretação de sua prisão preventiva (art. 313, IV)42.   

Outra novidade trazida diz respeito à questão da renúncia da representação43 

criminal, nos crimes que a exijam, que somente poderá ocorrer em audiência na 

presença do Juiz de Direito, ouvido o Ministério Público, antes do recebimento da 

denúncia44. 

 

 

3.2.3 Política Nacional do Idoso – PNI 

 

A Lei nº 8.84245, de 4.1.1994, prevê a garantia de direitos sociais, defende a 

                                                 
42  Decreto-Lei nº 3.689, de 3.10.1941 (Código de Processo Penal). 
43 Manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal para ver processar o agressor, exigida 
em alguns tipos de crime, como a lesão corporal previsto no art. 129, §9º (violência doméstica); art. 147 
(ameaça), ambos do Código Penal; e, no caso da contravenção de vias de fato (art. 21/DL 3688/41), este 
segundo o entendimento dos tribunais.  Em crimes que exijam a representação desde que não se situem no 
âmbito da Lei Maria da Penha, a renúncia à representação pode ser realizada sem maiores formalismos, 
desde que não se tenha iniciado o processo criminal, ou seja, antes do recebimento da denúncia. 
44 Documento assinado pelo Ministério Público que apresenta a acusação de alguém pela prática de um 
fato tido como criminoso e punível e requer o início do processo judicial. 
45 Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso. 
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causa do idoso nos diversos âmbitos. Essa Lei trouxe nova perspectiva para o 

atendimento ao idoso, considerando-o como um cidadão com direitos e deveres e como 

pessoa em desenvolvimento, apta a se cuidar e se governar. Constitui um marco, pois 

chama atenção para o tema velhice como fato pertinente a toda sociedade. É 

regulamentada pelo Decreto nº 1.948, de 3.7.1996, que estabelece as competências dos 

órgãos e das entidades públicas envolvidas no processo. 

O artigo 10 da Política Nacional do Idoso reza que, “na implementação da 

política nacional do idoso, são competências dos órgãos e entidades públicos”, nas áreas 

de promoção e assistência social, saúde, educação, trabalho e previdência social, 

habitação e urbanismo, justiça, cultura, esporte e lazer, assegurar “[...] os direitos sociais 

do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade” (artigo 1º do PNI, BRASIL, 1994). 

 

3.2.4 O Estatuto do Idoso 

 

Sancionado em 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso (Lei n. 

10.741/2003) entrou em vigor em 1º de janeiro de 2004, com a finalidade de garantir 

direitos, estipular deveres e melhorar a vida das pessoas brasileiras acima de sessenta 

anos de idade. 

É incontestável o avanço obtido na luta pelo respeito às pessoas idosas. 

Entretanto necessário se faz intensificar a difusão da cultura da velhice, como direito 

humano e social, sendo dever do Estado e de toda sociedade a promoção de vida digna e 

saudável a esse segmento populacional. 

A efetivação do Estatuto depende, fundamentalmente, de ampla divulgação 

da lei, com vista à conscientização da sociedade e da permanente cobrança das 

autoridades competentes para o seu cumprimento. 

Pautado no artigo 230 da Constituição Federal, o Estatuto do Idoso 

estabelece, no art. 3º, que 

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade em geral 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. 
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A tríade família, sociedade e Estado tem o dever de assegurar ao idoso todos 

os direitos da cidadania, garantir sua participação na comunidade e defender a sua 

dignidade, bem-estar e direito à vida. O idoso deve ser o principal agente e o 

destinatário das transformações a serem efetivadas, por meio dessa política; não deve 

sofrer discriminação de qualquer natureza. 

O Estatuto busca promover a inclusão social e garantir os direitos desses 

cidadãos, uma vez que se encontram desprotegidos, daí a importância de políticas 

públicas, ante o elevado número de pessoas maiores de sessenta anos no Brasil. 

O artigo 6º46 é enfático e demonstra que é sumamente importante a 

conscientização dos indivíduos, como cidadãos, a denúncia das injustiças, a não 

omissão dos crimes, das crueldades, das negligências, da opressão e da violência de 

qualquer natureza praticadas contra idosos.  

Com maior alcance que a Política Nacional do Idoso, o Estatuto trata as 

pessoas idosas como prioridade absoluta e institui sanções àqueles que deixarem de 

observar suas regras, embora algumas já se encontrassem observadas pelo Código Penal 

(DECRETO-LEI nº 2.848, de 7.12.1940). Entre as conquistas, além da prioridade 

citada, encontram-se: a distribuição gratuita de próteses, órteses e medicamentos; o não 

reajuste das mensalidades dos planos de saúde pelo critério de idade; o direito à 

gratuidade47 no transporte coletivo urbano público e reserva de 10% dos assentos nos 

veículos; nos transportes coletivos interestaduais, a reserva de duas vagas gratuitas para 

idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos; que nenhum idoso seja 

objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão; prioridade na 

tramitação dos processos, procedimentos e execução dos atos e das diligências 

judiciais48; 50% de descontos em atividades de cultura, esporte e lazer; reserva de 3% 

de unidades residenciais nos programas habitacionais públicos. 

A fiscalização e o controle da aplicação do Estatuto ficam a cargo dos 

Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais do Idoso e do Ministério Público.  

As Medidas de Proteção visam à defesa dos idosos da violação a seus 

                                                 
46“Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta 
Lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento.” 
47 Conforme assegura a Constituição Federal/88, “Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos (art. 230. § 2º). 
48  Lei nº 12.008, de 29.7.2009, estende, também, a prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e 
administrativos a pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12008.htm>. Acesso em: 31 mar. 2010. 
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direitos, em decorrência de ação ou omissão da sociedade ou do Estado; de omissão ou 

abuso da família, do curador ou da entidade de atendimento; ou, ainda, de sua condição 

pessoal.  Nesses casos, cabe ao Ministério Público a intervenção imediata para proteção 

do idoso em estado de risco.  

A Política de Atendimento ao Idoso consiste no conjunto articulado das 

ações da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das entidades não 

governamentais, com vistas a garantir as políticas sociais básicas, bem como o 

atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e 

opressão, entre outros.  

São detalhadas as normas de controle das entidades públicas ou privadas de 

atendimento ao idoso, no intuito de coibir a violação de direitos dos idosos internados 

ou não. Tais entidades devem providenciar a inscrição no Conselho Municipal do Idoso 

e na Vigilância Sanitária e cumprir os seguintes requisitos: instalações físicas em 

condições de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; atendimento 

personalizado e em pequenos grupos; preservação dos vínculos familiares; diligência 

com a saúde; atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; assistência 

religiosa aos interessados; participação nas ações comunitárias, entre outras. 

A fiscalização das entidades de atendimento fica a cargo dos Conselhos do 

Idoso, da Vigilância Sanitária e do Ministério Público.  

As entidades podem sofrer as penalidades administrativas ou judiciais por 

descumprimento das disposições do Estatuto. As penalidades administrativas consistem 

em advertência, multas, afastamento dos dirigentes, interdição ou fechamento da 

entidade, ou suspensão do programa. Além disso, seus dirigentes podem ser 

responsabilizados civil e criminalmente. 

O acesso à Justiça é assegurado por meio da prioridade na tramitação dos 

processos e dos procedimentos, em que o idoso for parte ou interveniente, como 

também a criação de varas especializadas e exclusivas para o idoso. 

A atuação do Ministério Público pauta-se pela sua obrigatoriedade nas ações 

de interesse do idoso, devendo instaurar a ação civil pública; atuar como substituto 

processual; promover e acompanhar as ações de alimentos; instaurar procedimento 

administrativo e sindicâncias; requisitar a instauração de inquérito policial; inspecionar 

entidades públicas e particulares de atendimento ao idoso; requisitar força policial e a 

colaboração dos serviços públicos de saúde, entre outros. 

Na proteção judicial dos interesses difusos, coletivos, individuais 
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indisponíveis ou individuais homogêneos, relativamente, aos idosos, têm legitimidade 

para a propositura da ação: o Ministério Público, a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, a Ordem dos Advogados do Brasil e as associações que tenham por 

finalidade a defesa dos direitos dos idosos. 

  

 

3.3 VIOLÊNCIA E VIOLÊNCIAS 

 

No Dicionário do pensamento social do século XX, encontramos: “Não 

existe uma definição consensual ou incontroversa de violência. O termo é potente 

demais para que isso seja possível” (OUTHWAITE et al., 1996:803). Para a 

Organização Mundial de Saúde, é a imposição de um grau significativo de dor e 

sofrimento evitáveis. Esse conceito tem uma amplitude e uma ambiguidade de 

entendimentos, nos acercamos da violência e como a imposição da dor, da agressão 

cometida por uma pessoa contra outra, levando em conta que a dor é sintoma de algo e 

esse mesmo algo em si.  

A violência é apenas uma forma de manifestação da agressividade, instinto 

que constitui o organismo animal que também habita o ser humano. Para melhor 

compreender a violência, é preciso distingui-la da agressividade. Toda violência 

pressupõe agressividade, mas nem toda agressividade pressupõe violência, assim como 

toda atividade humana pressupõe agressividade, porém não violência. 

Compreende-se daí que a violência é um processo diversificado em suas 

manifestações, que ocorre de modo individual ou coletivo, na família, ou em diferentes 

grupos e segmentos, em instituições, no campo ou na cidade. Pode ser violência física, 

moral ou psicológica. 

Prescreve o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (LMP) que são formas de 

violência: 

 

a) a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 

b) a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que 
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
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c) a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício 
de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

d) a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 

e) a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

 

Segundo Faleiros (2007:30), a Organização Mundial da Saúde, em 

documentos das Nações Unidas que prepararam a Conferência Internacional sobre 

Envelhecimento, definiu os maus tratos contra a pessoa idosa como “qualquer ato único 

ou repetido ou falta de ação apropriada que ocorra em qualquer relação supostamente de 

confiança que cause dano ou angústia a uma pessoa idosa”. 

A violência contra a pessoa idosa ocorre de diversos modos, como a falta de 

liberdade de expressão, negligência, isolamento, abandono, abuso econômico, físico e 

psicológico. Em todo o mundo, a pessoa idosa tem sofrido algum tipo de violência, 

como retrata Faleiros (2007), em pesquisa realizada sobre a temática.   

 

 

3.4 REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 

Países da América Latina e Caribe, depois de concluída a II Assembleia 

Mundial sobre Envelhecimento de Madri, em 2002, incluíram na agenda das políticas 

sociais as metas a serem alcançadas para atenção às pessoas idosas. Essas Assembleias 

trouxeram à tona a necessidade de atuar na questão do envelhecimento, a partir de um 

enfoque multi e interprofissional, para fortalecer as ações e encaminhá-las a todo o 

cenário sociopolítico mundial. 

No Brasil, esse processo vem sendo fortalecido e articulado a partir de uma 

série de trabalhos com as contribuições de diversos segmentos (governamentais e não 

governamentais), atores sociais e com a imensurável participação do cidadão idoso. 

Todo esse processo culminou na criação da Rede Nacional de Proteção e Defesa da 

Pessoa Idosa – RENADI, em maio de 2006, produto da I Conferência Nacional da 
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Pessoa Idosa que ocorreu em Brasília, com apoio da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. 

A Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa e o Estatuto do Idoso trazem 

estratégias de atenção imprescindíveis para a execução de políticas públicas destinadas 

às pessoas idosas e preconizam as diretrizes para consolidação de um Sistema de Defesa 

de Direitos e Proteção Social, determinando a construção de um sistema de atenção em 

rede, composto por gestores (federais, estaduais e municipais), conselheiros, idosos, 

organizações não governamentais, família e sociedade. 

Esse sistema em rede deve ser construído a partir de relações não 

hierárquicas, com foco nas parcerias, participação, corresponsabilidade e 

cofinanciamento partilhado pelas três esferas de governo. As ações voltadas para a 

atenção às pessoas idosas devem ser a partir da consolidação de um projeto político de 

transformação, iniciado pela conscientização do governo, da família e da sociedade, de 

modo a assegurar a intersetorialidade e a interdisciplinaridade das ações, dos serviços, 

dos programas e dos projetos de atenção à pessoa idosa. 

 

3.4.1 A Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa 

 

Toda conferência tem caráter deliberativo e se constitui instância 

democrática de discussão, participação, acompanhamento e construção coletiva para 

proposição de políticas públicas que legitimam um Estado Democrático de Direito. As 

decisões são tomadas de forma pactuada por delegados eleitos nos conclaves para 

representar a sociedade civil e o governo nas três esferas. 

No Brasil, para se realizar aprovação das decisões da coletividade, requer-se 

a realização das Conferências Municipais, Estaduais, Distrital e da Nacional, com a 

finalidade da consolidação de um pacto político que agregue a diversidade regional para 

a elaboração das políticas públicas e o compromisso de toda a sociedade na promoção, 

na defesa e na proteção dos direitos. Nesses moldes, até o momento, já se realizou a 

primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em 2006, e a segunda se 

concretizou em maio de 2009. 

A I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada em maio 

de 2006, teve como tema a construção da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa – RENADI. O objetivo principal foi definir as estratégias para 

a implementação da Rede Nacional, cujas discussões foram subsidiadas pelo conjunto 
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de deliberações das Conferências Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. 

Segundo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e o Conselho Nacional 

dos Direitos Humanos,  a Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa é uma 

ação articulada, intersetorial, inter e intragovernamental de atores da União, Estados e 

Municípios em corresponsabilidade com a sociedade civil. Tem a finalidade de 

promover os programas, os projetos, as ações, as atividades e os serviços capazes de 

colocar em prática as demandas deliberadas na I Conferência Nacional. 

Essas deliberações foram organizadas a partir de oito eixos temáticos: 

1) ações para efetivação dos direitos da pessoa idosa; 

2) Previdência Social da pessoa idosa; 

3) saúde da pessoa idosa; 

4) violência e maus tratos contra a pessoa idosa; 

5) assistência social à pessoa idosa; 

6) financiamento e orçamento público para efetivação dos direitos das 

pessoas idosas; 

7) educação, cultura, esporte e lazer para as pessoas idosas; 

8) controle democrático.  

Esses eixos apontam para a necessidade da formulação e da implementação 

de um conjunto de políticas capazes de atender a pessoa idosa na sua integralidade, 

conforme recomenda o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento proposto 

pela Organização das Nações Unidas – ONU. 

Vale registrar o papel do Ministério Público nesse processo, o qual, da 

mesma forma que ocorreu com a defesa do meio ambiente, do consumidor, da pessoa 

com deficiência, da criança e do adolescente, deve voltar sua atenção para a tutela 

jurídica das pessoas idosas no sistema RENADI. A necessidade de um sistema de 

proteção especial, inclusive jurídica, deve alcançar todo tipo de pessoa que sofra de 

acentuada inferioridade ou que ostente alguma forma de grave déficit físico, mental ou 

social. 

                  Passados mais de dois anos da realização da I Conferência e mediante a 

elaboração do Plano Nacional de Implementação das Deliberações da I Conferência 

Nacional e dos Planos Estaduais, chegou o momento de se proceder à avaliação dos 

seus avanços e identificar os desafios que ainda se impõem à reestruturação e à 

construção efetiva da RENADI. 

Objetivando definir prioridades, analisar as metas cumpridas e ainda a 
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serem cumpridas por cada ente corresponsável que integra a Rede Nacional no campo 

da gestão pública, familiar, institucional e da própria pessoa idosa e também realizar um 

balanço dos avanços e dos desafios para reestruturação da RENADI, o Conselho 

Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI, com o apoio da Subsecretaria de Promoção e 

Defesa dos Direitos Humanos da Presidência da República, realizou-se em 2009, em 

Brasília - DF, a II Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema a 

Avaliação da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa: Avanços e Desafios.  

Segundo os coordenadores – a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e o 

Conselho Nacional dos Direitos do Idoso , a II Conferência Nacional dos Direitos da 

Pessoa Idosa, teve os seguintes objetivos: 

• avaliar o processo de construção e reestruturação da Rede Nacional de Proteção 

e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, identificando as metas cumpridas, os 

avanços e os desafios do processo de implementação das políticas; 

• reafirmar as competências e corresponsabilidades dos órgãos governamentais e 

não governamentais e dos demais atores que integram a RENADI para 

reestruturá-la com princípios, atitudes, comportamentos, políticas e ações que 

privilegiem a promoção, a defesa e a proteção dos direitos da pessoa idosa; 

• esclarecer e difundir os aspectos conceitual, estratégico, político e operacional 

da RENADI na efetivação dos direitos da pessoa idosa; 

• identificar os principais problemas, entraves e desafios no processo de 

implementação dos planos de ação; 

• renovar o compromisso dos diversos setores da sociedade e do governo com a 

garantia dos direitos da pessoa idosa, a partir da base legal e da implementação 

da Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa; 

• destacar, instruir e reafirmar a importância da participação e do controle social, 

como princípio da gestão democrática e compromisso da sociedade com a 

população idosa; 

• reafirmar e instruir o papel dos conselhos e de seus conselheiros, a competência 

e a responsabilidade dos governos em seus três níveis e sobre a importância dos 

movimentos sociais na efetivação, na promoção, na defesa e na proteção dos 

direitos da pessoa idosa; 

• propor prioridades de atuação aos órgãos governamentais nas três esferas de 

governo responsáveis pela implementação da Política do Idoso, do Estatuto do 



 
 

74 

Idoso, dos Planos de Ação e, consequentemente, pela construção e pela 

reestruturação da Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa; 

• fazer um balanço da situação dos projetos de criação dos fundos de 

financiamento das políticas públicas destinadas à pessoa idosa; 

• assegurar o compromisso público e político para avançar na adesão ao Pacto 

Político por uma Sociedade que Envelhece. 

Uma questão nos ampliou o exercício da investigação: como no Estado do 

Tocantins se constituiu o campo jurídico e ao longo dos seus vinte anos os idosos 

passaram (ou não) a existir?  
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CAPÍTULO IV 

ESTADO DO TOCANTINS E O CAMPO JURÍDICO 

Neste presente Capítulo, optamos por abordar inicialmente algumas 

considerações sobre a concepção de Estado que adotamos, seguindo sinalizações de 

Norberto Bobbio (2000) e o conjunto da obra de Pierre Bourdieu. Não realizamos uma 

análise contrastiva dos posicionamentos desses pensadores. Seus posicionamentos nos 

auxiliaram a ter mais atenção na breve reconstrução histórica do estado do Tocantins e 

na localização do campo jurídico, bem como na configuração para atuação nas políticas 

consideradas de proteção aos idosos.  

Consideramos que o Estado é a expressão institucional e política das 

relações dominantes de uma sociedade. Para ser expressão institucional e política, 

alguns fatores desempenham papéis muito fortes, como a autoridade, a legitimidade e a 

força (mediante coerção, coação ou reprodução), para garantir a reprodução dessa 

sociedade e das relações imperantes. 

O campo da política também se manifesta como a atividade pela qual a 

sociedade reflexiona e questiona a validade de suas instituições, com suas normas e 

comportamentos.  Os grupos se organizam em luta pelo campo do poder, de um lado os 

representantes dos grupos dominantes e do outro, os subordinados.  

Em dicionários mais usuais na língua inglesa, alguns sentidos do termo 

política se sobressaem diferentes da língua portuguesa. As significações na língua 

portuguesa, muitas vezes, estão embutidas numa mesma palavra49. Em inglês, politics é 

a política que se expressa nas relações de luta pelo poder e na busca de acordos de fé e 

governabilidade. O outro termo que também se refere à política é policy, isto é, no 

sentido de programa de ação governamental.  

A racionalidade do campo da política implica um projeto político de 

desenvolvimento de um governo (por sua vez, do grupo dominante que ocupa o poder 

governamental). Esse projeto político deve responder às demandas e aos interesses da 
                                                 
49 Assumimos, então como política pública aquela que pode representar as opções de um governo em 
fazer ou não fazer algo diante de uma situação. A política pública pode ser a forma de concretizar a ação 
do Estado, significar investimento de recursos. A política pública tem elementos de dominação, pois é 
capaz de unificar e articular os grupos de interesse na sociedade, bem como supõe uma ideologia 
imperante em sua formulação. A política pública é a mescla da racionalidade técnica com a racionalidade 
política. 
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população, para tais recursos técnicos, materiais, econômicos e humanos deverão estar 

disponíveis. Essa racionalidade implica analisar gastos, custos e benefícios, articulando-

se com grupos não hegemônicos e buscando, pelo menos, o esperado, ou seja, o 

desenvolvimento institucional da sociedade. Junto a essa racionalidade política, o 

contexto internacional acaba tendo um peso forte, pois pactos e alianças acabam sendo 

realizados. 

Existe uma ideia de sociedade civil que está prenhe do ideário liberal do 

século XVIII, que almeja representar a sociedade dos cidadãos. A palavra civil significa 

que a sociedade forma-se de cidadão (aquele que tem direitos e deveres) contrapondo-se 

naquela época à palavra súdito. Com o passar do tempo, o cidadão ganhou 

complexidade e seus direitos se ampliaram (direitos civis = garantias individuais, 

direitos políticos = de reunião, de expressão de pensamento, de voto, de organização de 

partido) nos séculos XX e direitos sociais na primeira década do XXI. 

Nessa sociedade, cidadania representa igualdade jurídica. As pessoas são 

iguais perante a lei e unicamente perante a lei, porque a cidadania consiste em 

instrumento criado pelo capitalismo para compensar a desigualdade social, isto é, a 

situação em que alguns acumulam riquezas e propriedades, enquanto outros não. Não 

existe cidadania sem garantia de direitos e nem sem igualdade jurídica. Os direitos de 

cidadania nasceram historicamente na sociedade pelas mãos, pelas vozes e pela 

articulação dos trabalhadores, dos miseráveis e dos despossuídos.  

Um Estado de direito democrático vai se impondo pelos embates e pelas 

conquistas.  Entretanto o Estado não cria a sociedade, mas o contrário. Determinada 

sociedade expressa, em determinado Estado e em determinado governo suas 

necessidades individuais e grupais, suas ansiedades, seus preconceitos, suas 

contradições e sua bondade-maldade (VIEIRA, 2001). 

 
 
 
4.1 UMA UNIDADE FEDERATIVA CHAMADA TOCANTINS 
 
 

A abordagem multirreferencial possibilita diferenciadas possibilidades de 

busca, leituras e angulações produzidas nas esferas do teórico, do metodológico e do 

pragmático. Sem esse norteamento de ordem metodológica não teria sido possível 

realizar este exercício de aprender a aprender a conhecer fragmentos da história do ex-

norte goiano, hoje chamado estado do Tocantins.  
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Pensava-se inicialmente que as bases de informação não seriam tão 

prolíficas, entretanto existe uma comunidade de informação ainda com seus 

participantes em ilhas de isolamento, por vezes silenciosos ou silenciados, por vezes 

intencionalmente distantes daquilo que produziram. Existe uma comunidade de 

estudiosos que se debruçaram ou ainda se debruçam sobre a história do Tocantins. Esses 

estudiosos apresentam diferentes abordagens e pontos de vista sobre os aspectos 

historiográficos, filosóficos, comunicacionais, sociológicos, geográficos e ambientais 

dessa região. 

Não realizamos um estado da arte sobre a história do Tocantins, nossa 

intenção foi focalizar o funcionamento das relações de poder e como os atores sociais se 

organizaram para a criação e a implantação do estado do Tocantins e, posteriormente, 

como os campos sociais se configuraram, em especial, o campo jurídico. Na trilha desse 

levantamento, utilizamos as contribuições de determinados autores, que também nos 

possibilitaram, num prisma hermenêutico, subdividi-los em grupos ou subgrupos 

aproximados pela forma como trabalham suas análises. Enquanto pertencentes ao 

campo jurídico, é interessante apresentar essa tipologia de base interpretativa que 

realizamos. Ela auxilia a compreender nossas opções pela circunscrição a determinadas 

narrativas para apreensão do campo jurídico. Dessa forma, embrenhamo-nos, 

positivamente, pelo mapeamento de: 

• autores-pensadores que analisam acontecimentos históricos e as formas pelas 

quais eles são narrados, criando tradições inventadas, mitos ou mecanismos 

ideológicos que mascaram pelos interesses dos grupos dominantes aquela 

estruturação lógico-linear: Hobbawm e Ranger (1997) e Ianni (1991). Deles 

obtivemos elementos teóricos para questionar determinados porquês que 

anteriormente não tínhamos condições para fazê-los, isto é, sobre a força de 

determinadas tradições embasadas até mesmo por uma aura jurídica, mas que 

são construções ideológicas que, ao longo do tempo, se sedimentam como a 

força e forma de um habitus,  tão bem aludido por Pierre Bourdieu; 

• autores-pesquisadores que abordam fenômenos históricos brasileiros, em 

especial, a relação da nação, do urbano-centro e do interior-sertão, trazendo à 

tona as diferenças culturais e as bases histórico-econômicas do que representa e 

justifica ideologicamente o conceito de sertão como abandono e miséria.  São 

esses autores: Amado (1995), Araújo (2000), Rodrigues (1988), Silveira (1995), 

Souza Vidal (1996; 1997) e Pang (1975). Nessa direção, destacamos autores que 
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nos subsidiariam sobre a formação do coronelismo no Brasil, como Janotti 

(1981) e Leal (1976); 

• autores-pesquisadores que abordam o fenômeno do coronelismo na região 

Centro-Oeste, em especial, no estado de Goiás: Chaul (2002), Palacín (1990), 

Silva (1982), Souza Vidal (1992). Essas contribuições nos sinalizaram um 

coronelismo mutante que se modernizou sob óticas do neoliberalismo e 

contribuiu para a divisão de fronteiras político-administrativas nas unidades 

Hasbaert (1997), Moreyra (1989), Oliveira (1987), Oliveira (1996) e Vidal 

Souza (1995). Outras publicações e pesquisas ocorreram em especial sobre a 

história do Tocantins, no seio acadêmico, contudo não contribuíram para a 

procura de informações que necessitávamos50;  

                                                 
50 Recuperamos no universo das pelejas acadêmicas artigo de Mário Ribeiro Martins, procurador de 
justiça e escritor, que lança mão de defesa do escritor e jornalista Otávio Barros e outros sobre a 
utilização de suas obras invisível ou intencionalmente não mencionadas em pesquisas de outrem. O artigo 
é longo, entretanto vale a pena ser apresentado, pois cita as novas gerações de pesquisadores que abordam 
temáticas sobre o Tocantins: O livro de Otávio Barros, Breve história do Tocantins e de sua gente: uma 
luta secular, já agora na segunda edição, é um livro completo.  O que não se pode conceber é que alguém 
escreva sobre o Tocantins e não coloque, pelo menos, na sua bibliografia, esse precioso livro. 
Infelizmente, isto está acontecendo. Autores publicam livros sobre o Tocantins sem uma referência ao 
trabalho de Otávio Barros. Uma das duas coisas: ou se estão agindo de má fé, ou não se estão pesquisando 
corretamente. Citar livros nesse contexto? É fácil. A primeira edição do livro de Otávio Barros é de 1996. 
Logo, todos os livros publicados depois desse ano deveriam citá-lo ainda que na Bibliografia. Em 1999, 
pela Editora da UFG, Temis Gomes Parente (professora da UFT) publicou Fundamentos históricos do 
Estado, sem nenhuma referência ao livro de Otávio Barros. Em 1999, pela Editora da UCG, Maria do 
Espírito Santo Rosa Cavalcante (professora da UCG) publicou Tocantins: o movimento separatista do 
norte de Goiás (1821-1988), sem nenhuma linha sobre o livro de Otávio. Já em 2003, a mesma autora 
Maria do Espírito Santo Rosa Cavalcante publicou pela Editora da UCG, o livro O discurso autonomista 
do Tocantins, sem nenhuma citação do livro de Otávio Barros. Em 2006, pela Editora Kelps, Juciene 
Ricarte Apolinário (professora da UFT) publicou Os Akroá e outros povos indígenas nas fronteiras do 
sertão: políticas indígena e indigenista no norte da capitania de Goiás, atual estado do Tocantins, século 
XVIII, também sem nenhuma referência ao trabalho de Otávio Barros. Em 2007, pela Editora Kelps, a 
mesma autora Juciene Ricarte Apolinário publicou o livro Escravidão negra no Tocantins Colonial: 
vivências escravistas em arraias (1739-1800), sem nenhuma linha sobre o livro de Otávio Barros. Quase 
todos os livros acima são resultado de Teses de Mestrado e Doutorado, em que a pesquisa em termos de 
livros, artigos e outros materiais é super exigente. Mas parece que o mundo acadêmico e universitário não 
morre de amores por Otávio Barros, daí por que os seus livros são propositadamente omitidos quando se 
trata de referências bibliográficas. E quando se diz propositadamente é porque o livro de Otávio Barros 
editado em Brasília, pela Editora Solo, tendo como Coordenador Editorial Paulo Bertran em convênio 
com a Federação das Indústrias do Estado Do Tocantins (FIETO), foi espalhado por todas as Escolas do 
Tocantins, pelas bibliotecas públicas, pelas bibliotecas de faculdades e universidades, vendido em bancas 
de revista, colocado em órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, de tal 
maneira que nenhum pesquisador pode alegar ignorância do livro. Quanto ao conteúdo, não se discute, 
porque Otávio Barros esmiuçou arquivos bíblicos e bibliotecas de Belém, Recife, Rio de Janeiro, Goiás 
Velho, Portugal, Arquivo Nacional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Biblioteca Nacional, 
Arquivo Histórico Ultramarino, Arquivo da Biblioteca do Palácio da Ajuda etc., de tal modo que dados 
inéditos conseguidos por Otávio Barros são hoje mencionados em vários livros, sem que lhe seja dado o 
devido crédito e nem referência nas bibliografias. Em 2006, pela Kelps, Francisquinha Laranjeira 
Carvalho publicou Fronteiras e conquistas pelo Araguaia: século XIX e não é que se esqueceu da 
História didática do Tocantins (que trata do Araguaia), de Liberato Póvoa, cujo parecer favorável à 
publicação foi dado por ela mesma como Secretária Executiva do Conselho Estadual de Cultura do 
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• dos autores lidos, logramos apreender que, desde os movimentos de entradas e 

bandeiras nos interiores do Brasil, o mito de um local abandonado-miserável-

empobrecido e com uma população autóctone violenta e ou indolente é algo 

muito forte, isso, claro, ideologicamente reforçando a implantação de um 

sistema capitalista explorador predatório. O mito fortalece os grupos que se 

tornaram hegemônicos regionalmente, no controle da economia baseada na 

agricultura e na pecuária e solidificaram uma base político-ideológica que 

inventou sua tradição de vencedores e desbravadores. O sertão abandonado 

serviu para representar e justificar a existência dos grupos considerados por eles 

mesmos e pelo uso da força-violência-coerção dos poderosos. 

Movimentos de resistência ao modelo político de determinadas facções 

surgiram no seio desse grande movimento coronelista goiano cuja base principal foi o 

latifúndio. Mas a resistência ocorreu entre os iguais - os pares que geograficamente se 

localizavam distantes e não usufruíam das benesses financeiras que o Sul goiano não 

repassava adequadamente para o seu norte sertanejo. Esse mote motivou movimentos de 

autonomia sazonais que, desde fins do século XIX, foram sendo regurgitados e se 

repetiram nas primeiras décadas de 30 a 80. 

Ao discurso do abandonado sertão foi agregado uma novidade pelas 

agendas e pelos discursos de desenvolvimento e progresso neoliberais: a fronteira de 

expansão industrial, como salvação para um Estado liberal fracassado, e a intervenção 

da iniciativa privada. Fenômenos, como a criação do estado de Rondônia e da 

reterritorialização do Sudoeste do estado da Bahia (municípios de Barreiras e Luís 

Eduardo Guimarães), todos em sua maioria por levas migratórias sulistas, vieram a se 

repetir no norte goiano. Uma nova fronteira, um Eldorado, se abria para as 

possibilidades dos projetos de grande escala. Isso catapultou movimentos e alianças 

para autonomia político-administrativa regional, culminando com a criação do estado de 

Tocantins em 5 de outubro de 1988, época da promulgação da Constituição Federal de 

                                                                                                                                               
Tocantins, em setembro de 1999, na época do então Presidente José Gomes Sobrinho. Em 2007, pela 
editora da UCG, Jocyléia Santana dos Santos (professora da UFT), publicou o livro O sonho de uma 
geração: o movimento estudantil Goiás e Tocantins, sem nenhuma referência bibliográfica a Otávio 
Barros, embora este tenha no seu livro um capítulo A CENOG continua o movimento. Para quem não sabe 
CENOG significa Casa do Estudante do Norte Goiano. O livro de Jocyléia é também sua Dissertação de 
Mestrado. Como se não bastasse, agora em novembro de 2008, Cleiton Oliveira (Professor do COC) 
lançou pela Editora Kelps, o livro Tocantins: saga e história. Este exagerou, eis que, não mencionou em 
sua bibliografia nenhum dos três nomes da historiografia tocantinense atual: não citou nem Liberato 
Povoa (História didática do Tocantins, 1999), nem Otávio Barros (Breve história do Tocantins, 1996) e 
nem Júnio Batista (Conhecendo o Tocantins, 2007). (Disponível em: <http://www.mariomartins.com.br/>. 
Acesso em: 10 jun. 2010) 
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1988. 

Essa unidade federativa conserva uma ambiguidade em sua história 

regional. De um lado, o fenômeno coronelista foi reconfigurado com os discursos da 

tecnologia, do progresso e do desenvolvimento51. Isso afetou na construção de uma 

história factual, plena de heróis individuais e atos isolados, como se não ocorresse uma 

ligação com a história brasileira e da própria inserção do país no contexto dos países 

pobres da América Latina e do Terceiro Mundo. Por outro, gerou pesquisas críticas que 

ainda são silenciosas ou pouco divulgadas. Os grupos migratórios junto à população 

autóctone quiseram acreditar na tradição inventada da nova fronteira do 

desenvolvimento (não se pode esquecer o turbulento período de desaquecimento da 

economia brasileira das décadas de 80 e 90 do século XX). Prevaleceu a história oficial 

dos heróis e forte carga evolutivo-positivista. 

Para localizar a história da formação do campo jurídico, fez-se necessário 

utilizar esse formato de historiografia, em especial, com duas fontes ainda vivas de 

estudiosos. Um deles, Silva (1996, 2008), jornalista, e outro, Póvoa (1999), jurista, que 

nos forneceram elementos para esse exercício. Diferenciamos esse exercício de 

construção breve da história da configuração do campo jurídico de uma pesquisa sobre a 

estruturação da história do Direito no estado do Tocantins (essa nos exigiria lidar com 

demais fontes de informações que escapam aos objetivos desta dissertação). 

Silva (1996, 2008) retrata, jornalisticamente, a formação do estado do 

Tocantins informando seus leitores desde a pré-história do Tocantins à configuração do 

atual Tribunal de Contas. Póvoa, cuja formação é de bacharel em Direito, lança mão de 

estilo conciso em sua narrativa sobre movimentos, criação e implantação do estado do 

Tocantins. Em ambos, encontramos referências mais expressivas sobre o campo 

jurídico. 

 

 

                                                 
51 Os Projetos de Grande Escala apresentam três características marcantes: 1) o gigantismo, ou seja, 
demandam enormes movimentos de capital e mão de obra; 2) um relativo isolamento, pois se situam na 
maioria das vezes em regiões socioeconomicamente isoladas, mas relacionadas a sistemas econômicos 
mais amplos; 3) uma temporariedade precisa, porque os projetos possuem um prazo limitado de execução 
(MOREYRA, 1989).  O Tocantins inaugurou-se com promessas de construção de ferrovias, hidrovias, 
hidrelétricas e sua capital planejada. Uma agenda programada estabeleceu entre o governo estadual, os 
grupos de capital privado e o governo federal. Uma expansão concentrada abrangeu formas de 
imobilização da força de trabalho e implicou numa concentração de poder político e econômico do 
Governo.  
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4.2 A CONFIGURAÇÃO DO CAMPO JURÍDICO NO ESTADO DO 
TOCANTINS 
 
 

A atual Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, atribui a 

função jurisdicional ao poder Judiciário, tratado nos artigos 92 a 126. A função 

jurisdicional deveria em tese e em legis compor os conflitos de interesses na concretude 

dos casos com a aplicação de normas gerais e abstratas formalizadas por meio de 

processo judicial. Além disso, cumpre ao poder Judiciário o controle da 

constitucionalidade para que os poderes Legislativo e Executivo não contrariem os 

princípios constitucionais.  O poder Judiciário brasileiro se compõe de órgãos para 

cumprir o que lhe é de competência no território nacional e subdividindo-se em justiça 

estadual e federal.  

Os órgãos são denominados hierarquicamente, por exemplo, em Tribunais 

Superiores, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça que lidam com a justiça 

comum. A justiça especial se subdivide nos tribunais específicos – Trabalho, Eleitoral, 

Militar - com suas instâncias estaduais para as áreas de competência trabalhista, 

eleitoral e, no caso militar, a auditoria militar. 

Os atores primeiros dessa organização são os juízes monocráticos (juízes de 

direito estaduais e federais, juízes auditores). O Supremo Tribunal Federal – STF é o 

órgão máximo dessa estrutura, composto por onze ministros, nomeados pelo Presidente 

da República após escolha e aprovação pelo Senado Federal. Além do STF, o Brasil tem 

desde a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de novembro de 2004, o Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ que visa ao controle da atuação administrativa e financeira dos órgãos 

do poder Judiciário brasileiro. Seguido aos dois primeiros, tem-se o Superior Tribunal 

de Justiça, que julga causas provenientes dos tribunais regionais federais, estaduais, do 

Distrito Federal e dos Territórios, que possam vir a contrariar lei federal ou negar-lhe 

vigência. O STJ é composto por 33 ministros nomeados pelo presidente da República 

depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. 

Nas unidades federativas, fazem-se presentes os Tribunais Regionais 

Federais com os juízes federais. Seguida a essa estrutura, estabeleceu-se a Justiça 

Estadual composta por duas instâncias: o Tribunal de Justiça – TJ e Juízes Estaduais. O 

TJ tem a competência de, em segundo grau, revisar as decisões dos juízes e, 

originariamente, julgar determinadas ações em face de determinadas pessoas. 

Esse campo se organiza não apenas como esfera jurisdicional, mas como 



 
 

82 

funções essenciais à Justiça: o Ministério Público, a Advocacia, a Advocacia Pública e a 

Defensoria Pública.  O Ministério Público deve primar pela guarda da ordem jurídica 

democrática; a Advocacia é atividade indispensável à administração da Justiça; a 

Advocacia Pública é defensora das instituições públicas; a Defensoria Pública é 

incumbida de garantir o acesso integral à Justiça, enquanto que a Magistratura compõe o 

poder responsável por proferir a decisão mais justa do caso que for levado ao Poder 

Judiciário de acordo com os Capítulos IV e III do Título IV da Constituição Federal. 

 

4.2.1 Atores e cenários 

 

Os operadores do Direito que compõem o campo jurídico são bacharéis em 

Direito que, por meio de concurso público de títulos e provas, ingressam nas carreiras 

jurídicas e participam do sistema de Justiça exercendo as funções previstas para cada 

cargo. São membros do Ministério Público (Promotores de Justiça, Procuradores de 

Justiça, Procuradores da República, Procuradores do Trabalho, Procuradores Militar), os 

membros do Poder Judiciário (Juízes de Direito, Desembargadores, Ministros de 

Tribunais Superiores), Defensores Públicos (Estaduais e da União), Advogados 

particulares e públicos. 

O Promotor de Justiça é o membro do Ministério Público Estadual que atua 

no 1º grau de jurisdição, junto aos Juízes de Direito. Tem como atribuições, além da 

judicial, a mediação de conflitos, atuação em delegacias de polícia, presídios, defensor 

dos direitos da criança, do adolescente, dos idosos, da pessoa com deficiência, curadoria 

de ausentes e incapazes, inserção nas comunidades para prevenir conflitos etc. 

O Procurador de Justiça é o membro do Ministério Público Estadual que 

atua no 2º grau de jurisdição (Tribunal de Justiça). O Procurador da República atua 

junto à Justiça Federal e Tribunais Superiores. O Defensor Público atua em processos 

daqueles que não têm capacidade econômica de pagar assessoria jurídica particular, mas 

ele também tem atribuições que vão além da seara judicial, a exemplo das ações de 

mediação de conflitos, presídios, defensor dos direitos da criança, do adolescente, dos 

idosos, da pessoa com deficiência, além das iniciativas ligadas à educação para 

cidadania (campanhas de esclarecimento de direitos).  

O advogado é alguém com formação técnica e licença do órgão de classe 

(OAB) para defender, de modo privado, os interesses e os direitos em processos 

judiciais. Esse é o chamado advogado particular. Existe também o advogado concursado 
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para defender o interesse do Estado e de suas entidades, que exerce o que se denomina 

de advocacia pública.  

Os cenários são: o Ministério Público, que é a instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; no âmbito estadual, é 

formado pelos Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça, os primeiros atuam no 

2º grau de jurisdição (Tribunais de Justiça); e os segundos, junto ao 1º grau de 

jurisdição (Varas Judiciárias); já no âmbito federal, encontramos o Ministério Público 

da União, que abrange o Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e 

Territórios; no âmbito federal, por meio de seus Procuradores da República, atua em 

qualquer grau de jurisdição da Justiça Federal. 

 Procuradores do Estado, do Distrito Federal e do Município são advogados 

públicos concursados para representar os interesses do Estado, do Distrito Federal e 

município, respectivamente. A mesma função é exercida na área federal pelos chamados 

Advogados da União. 

A Defensoria Pública da União e dos Estados é integrada por Defensores 

Públicos que têm a incumbência de orientar juridicamente e promover a defesa, em 

todos os graus, dos necessitados que comprovarem insuficiência de recursos. 

O Poder Judiciário no Estado do Tocantins52 é organizado em Tribunal de 

Justiça. Nele atuam doze desembargadores, constituindo-se em 2ª Instância ou 2º grau 

de jurisdição, e o território do Estado dividido em 42 comarcas, que são unidades 

judiciárias formadas por um município ou por municípios contíguos. Cada município é 

denominado por distrito judiciário. 

As comarcas são classificadas, segundo a população, por movimento forense 

e número de eleitores, em ordem crescente em 1ª, 2ª e 3ª entrância, que constituem a 1ª 

instância ou 1º grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 

Na estrutura do Poder Judiciário, ainda encontramos os cartórios ou 

serventias judiciais ou extrajudiciais. Os primeiros atuam diretamente nos Juízos, 

enquanto que os segundos são órgãos do Estado que tem a fiscalização permanente do 

Poder Judiciário, exemplo: Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Cartório de 

Registro de Pessoas Jurídicas, Tabelionatos de Notas, de Protesto, Cartório de Registro 

de Imóveis etc. 

                                                 
52 Lei Complementar Estadual n. 10, de 11.01.1996 – Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 

Tocantins. 
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Em todas essas instituições, encontramos um órgão que tem a incumbência 

de orientar e fiscalizar os trabalhos de seus membros, e, se for o caso, o de propor 

processos administrativos com vistas às faltas praticadas pelos servidores. 

 

4.2.2 O campo jurídico no Tocantins 

 

Silva (2008) e Póvoa (2010) se repetem nas narrativas, carregadas de uma 

força literária romântica, ao estabelecer as bases da esfera judiciária no estado do 

Tocantins. Ambos se referem à região tocantina como a realidade do abandono e da 

pobreza, e com a criação e a implantação da unidade federativa as inúmeras 

possibilidades de um porvir venturoso. Ao comparar os textos de ambos, percebemos 

que, na historiografia do Direito no Tocantins, se trava um embate de autores fundantes. 

De acordo com textos dos autores, apresentamos suas similitudes no quadro que se 

segue. 

 

Otávio Barros Silva José Liberato Póvoa 
“Às vésperas de instalação do Estado do 
Tocantins, em 1º. de janeiro de 1989, houve uma 
verdadeira ‘revoada’ de juízes lotados na região, 
que talvez desacreditando no futuro Estado, 
optaram pelo Estado de Goiás. Ficaram apenas 
cinco juízes, para o atendimento das comarcas do 
novo Estado.” (2008:126) 

“Às vésperas da criação do Estado caçula, houve 
uma verdadeira ‘revoada’ de juízes, que, talvez 
desacreditando no Tocantins, optaram pelo Estado 
de Goiás; ficamos com apenas 5 juízes para 
atendimento de todo o Estado.” (Disponível em: 
<http://www.tjto.jus.br/institucional/histórico.asp>. 
Acesso em: 13 jun. 2010, p. 2) 

“Ao ser desmembrado de Goiás, o Tocantins 
recebeu uma herança no mínimo amarga: para um 
território de aproximadamente 1 milhão de 
habitantes, 80 municípios e 20 comarcas 
existentes, havia apenas cinco juízes. Inicialmente 
o Tribunal de Justiça do Tocantins recebeu a 
nomeação de cinco primeiros desembargadores.” 
(2008:126) 

“Ao ser desmembrado de Goiás, o Tocantins 
recebeu uma herança no mínimo amarga: para um 
território de 286.966 km2, aproximadamente 
1.100.000 habitantes, 80 municípios e 20 
Comarcas existentes, havia apenas cinco juízes, 
todos concentrados em um raio de 
aproximadamente 150 quilômetros da Capital 
Provisória [...].” (Disponível em: 
<http://www.tjto.jus.br/institucional/histórico.asp>. 
Acesso em: 13 jun. 2010, p. 2) 

Quadro 9: Embate teórico entre Silva e Póvoa na historiografia do Direito no Tocantins (elaborado por 
José Kasuo Otsuka) 
 

Silva (2008:127-128) se remete ao passado para retratar uma 

preconfiguração do campo judiciário: 

 

Na Província, e depois Estado de Goiás, os promotores de Justiça eram 
autodidatas. Qualquer cidadão do lugar podia ser nomeado promotor para 
auxiliar na Justiça. [...] 
Antes da criação do Tocantins, o promotor de Justiça era uma figura 
inexpressiva na região norte de Goiás. Às vezes não tinha nem sala para seu 
trabalho e geralmente estava ausente nas solenidades públicas. Depois do 
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juiz, as principais autoridades locais eram o prefeito e o Delegado de Polícia. 
O Juiz de Direito e o delegado tinham casa, empregada doméstica, roupa 
lavada e carro à disposição, pagos pelo prefeito. O promotor, não.   
Nos anos 70 do século passado o “nortão goiano” era o Eldorado para 
gerentes de banco, coletores (fiscais de impostos), delegados de Polícia e 
juízes de Direito. Eles chegavam aqui como assalariados e retornavam às 
origens com vasto patrimônio em terra e gado. O promotor de Justiça era mal 
visto pelo chefe político, pois, a qualquer momento uma denúncia sua contra 
os poderosos da comunidade viria abalar a política de coronelismo do “nortão 
goiano”.  
 

Deixamos os aspectos sintáticos e semânticos, expressões hiperbólicas e 

eufemismos para possíveis leitores desta dissertação que trazem a análise de discurso e 

de conteúdo como instrumentos de apoio investigativo. Ambos os autores convergem 

para 1º de janeiro de 1989 como a data de nascimento do Ministério Público do Estado 

do Tocantins. 

Póvoa (2010), em sua incursão por passado recente, apresenta que 

 
Todos os juízes concursados (à exceção de três, que resolveram adiar a posse) 
foram empossados, estando todas as Comarcas providas, inclusive as recém-
instaladas, em número de 12. O Judiciário tocantinense é muito jovem: a 
média etária de nossos juízes é de 27 anos. 
O Tribunal manterá um certo número de Juízes Substitutos para, em caráter 
itinerante e permanente, realizar o trabalho de desobstrução de Comarcas, e 
estabelecerá plantão durante as férias forenses inclusive nas Comarcas de 
primeira entrância. Como o Estado está dividido em 15 Regiões 
Administrativas, em cada Região haverá um juiz plantonista. 
Além das 12 Comarcas de primeira entrância, criamos 10 Varas para as de 
terceira, para agilizar ao máximo a Justiça. Em Araguaína, havia três Varas, 
desprovidas; hoje, há seis, todas providas. Em Gurupi, havia duas, também 
sem juiz; hoje, há quatro, providas; em Porto Nacional e em Miracema, 
dobramos o número de juízes, sem falarmos no Juizado de Pequenas Causas, 
criado nas Comarcas de terceira entrância e em Colinas do Tocantins [...]. 

 

Ao se colocar à luz da história do Direito no Brasil o campo jurídico no 

Tocantins  percebe-se um forte enraizamento ao fenômeno do coronelismo, enquanto 

representação sociológica de grupos hegemônicos no poder, e uma ligação próxima às 

características do Direito como justificação da Lex divina ou em paralelo à corte régia. 

O coronelismo traz fortemente a figura do pater familiae, do patriarca como 

sustentáculo da família na organização basilar da comunidade-sociedade. Essa aura 

mística, embrenhada no inconsciente coletivo, perpassa no campo jurídico. Juízes e 

operadores se tornam possuidores, por extensão, dessa aura mística. O Tocantins 

preserva parte dessa herança. 

Felizmente, novas gerações, giros de compreensão e apreensão de mais 

saberes e configurações políticas do Ministério Público com as ações políticas 
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associadas aos demais grupos organizados da sociedade civil possibilitam bandeiras 

comuns de combate à pobreza, à violência, aos estados latentes de preconceitos. Isso 

possibilita novos ares e outra maneira de escrever a história enquanto a vive. 

Nesse campo ainda em configuração, cujos embates também estão por se 

estruturar com clareza ideológica, políticas (in)visíveis para os idosos circulam. 

Entretanto o campo não dá plena importância ao que ocorre, pois a violência contra os 

idosos é intrafamiliar. Tocar nessa esfera é complexo para um campo que necessita ter 

mais elementos para saber trabalhar a interdisciplinaridade e a multirreferencialidade. 
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CAPÍTULO V 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS (IN)VISÍVEIS PARA OS IDOSOS 
 

 

Neste Capítulo, realizamos o delicado exercício de analisar passado e 

presente recentes sobre as políticas públicas e respectivas práticas (in)visíveis, 

existentes no estado do Tocantins. A fronteira entre o vivido e o analisado é muito tênue, 

mas, com as informações e os saberes estabelecidos, pretendemos minimizar as áreas de 

desconforto e de incertezas sobre nosso objeto de estudo.  

 

 

5.1 VIDA VIVIDA E PRÁTICAS REALIZADAS 

 

 Atuei como Promotor de Justiça nas comarcas de 2ª Entrância de Paranã 

(1992), Pedro Afonso (1993), e as de 3ª Entrância Colinas do Tocantins (1993/1998) e 

da capital Palmas (1998/ dias atuais).  Nas comarcas de Paranã e de Pedro Afonso, 

estive em exercício tanto na área criminal quanto cível, que compreende os assuntos 

relacionados à família, sucessões, infância e juventude, e a cível propriamente dita, e 

ainda atuo junto à Justiça Eleitoral.  

 Na Comarca de Colinas do Tocantins, passei pelas promotorias da 1ª e 2ª 

criminal, 1ª cível e da infância e juventude. Na comarca de Palmas, exerci a titularidade 

da 26ª Promotoria de Justiça de Palmas (antiga 1ª Promotoria de Justiça da Cidadania), 

que, entre as inúmeras atribuições, se encontra a defesa dos direitos do idoso.  

Inicialmente, pelo critério de merecimento, fui removido para a 1ª 

Promotoria de Justiça do Consumidor de Palmas. Por me identificar com as questões 

sociais e dos hipossuficientes, fiz proposta para o colega titular da cidadania uma 

permuta entre as promotorias, a qual foi aceita pelo Conselho Superior do Ministério 

Público.  

A permuta atendeu os interesses dos dois promotores visto que o outrora 

titular da cidadania tem todo um trabalho acadêmico voltado para a área do consumidor 

ou relações de consumo, sendo inclusive tese de seu doutorado, e as minhas aspirações 

são aquelas mencionadas anteriormente. Observando que se insere no rol das atribuições 

da antiga primeira promotoria da cidadania de Palmas, além das já mencionadas, as 

questões relativas à proteção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência e a de 
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combate à violência familiar e doméstica contra a mulher, especificamente a Lei Maria 

da Penha53. 

Em 2003, com a sanção da Lei n°10.741, denominada Estatuto do Idoso, 

aceitei o convite para assumir a coordenação do Centro de Apoio Operacional de 

Direitos Humanos – CAOPDH do Ministério Público, para o biênio 2003/2004. Esse 

órgão tem por objetivos assessorar os promotores de justiça nas suas atividades diárias, 

divulgar e defender os direitos de cidadania das pessoas, proferir palestras em escolas, 

ONGs, congressos, simpósios, entre outros objetivos, tendo trabalho em nível estadual e 

não regional como ocorre com a promotoria de justiça que tem delimitação territorial 

identificada pela extensão geográfica da comarca. 

Durante o ano de 2003, como coordenador do CAOPDH, desenvolvi um 

trabalho direcionado para a questão da pessoa com deficiência: direitos, benefícios, a 

acessibilidade em todos os seus aspectos: escola urbana, mas sem dispensar atenção 

com a população de idosos.  

Em 2004, com a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, passei a planejar e a 

realizar ações em prol dos idosos, ressaltando sempre o papel do Ministério Público, 

com isso deixam-se de lado os problemas eminentemente sociais, que devem ser 

preocupação de toda a sociedade organizada e dos governos e suas instituições. O 

combate à violência que se submetem as pessoas velhas passou predominar as ações 

desenvolvidas por mim, tanto que, em abril desse ano, participei do Seminário de 

Combate e Prevenção à Pessoa Idosa, em Brasília - DF, organizado pela Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Foram expostos os 

objetivos que estavam sendo trabalhados pelos diversos ministérios – Justiça, Educação, 

Previdência, Ação Social, Planejamento, Cultura – quanto à temática do encontro. 

 Nesse mesmo ano integrei, como associado, a Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas 

com Deficiência – AMPID, entidade civil com abrangência nacional para proclamar e 

defender os direitos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. Atualmente 

possuo assento tanto no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência – CONADE, como no Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI, 

órgãos vinculados na estrutura da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República. 

                                                 
53 Lei n. 11.340/2006. 
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Participei, no âmbito do Estado do Tocantins, da organização de vários 

seminários nos quais o tema central era a pessoa idosa e principalmente a divulgação da 

nova legislação, ou seja, o Estatuto do Idoso. Foi realizado, na cidade de Palmas - TO, 

um seminário que divulgou a nova lei, com o apoio da SEDH/PR, o qual teve 

participação, na plateia, de mais de 400 idosos e, em novembro, foi realizado no 

Ministério Público do Estado do Tocantins o curso de prevenção e combate à violência à 

pessoa idosa promovida pela AMPID em convênio com a SEDH/PR. 

Outro trabalho desenvolvido em 2004, agora em parceria com a 

Coordenação Estadual do Fórum do Idoso, foi a realização de cinco encontros regionais 

com participação de municípios, ONGs de idosos e comunidade em geral, para 

discussão de problemas que envolvem as pessoas idosas. Esses encontros tiveram o 

objetivo de delinear propostas que foram encaminhadas durante o Fórum Estadual 

realizado na cidade de Palmas - TO. 

E ante a crescente violência que o idoso estava sendo submetido, 

consubstanciado com os dados citados pela pesquisadora social Minayo (2004), que 

aponta a cidade de Palmas como a quinta capital com maior incidência de óbitos de 

causa não natural de idosos, iniciei, juntamente com a Coordenação dos Centros 

Integrados do Ministério Público do Estado do Tocantins,  gestões junto à Secretaria da 

Segurança Pública do Estado do Tocantins para criação e instalação de instrumentos 

necessários para atender crimes com vítima: o idoso.  Em dezembro de 2004, ocorreu a 

instalação da delegacia de polícia de proteção aos direitos da pessoa idosa. Inicialmente, 

funcionou junto à delegacia de proteção da criança e do adolescente, na cidade de 

Palmas, da qual, atualmente, encontra-se desvinculada.  

No mês de janeiro de 2005, foi realizado na sede do Ministério Público na 

cidade de Palmas - TO o curso de cidadania, promovido, novamente, pela SEDH/PR. 

Foi um projeto coordenado pela Prof.ª Dra. Vera Lúcia Valsecchi de Almeida e 

ministrado em Palmas pela Prof.ª Dra. Ruth Gelehrter da Costa Lopes, ambas da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

No mês de fevereiro de 2005, fui reconduzido para a Coordenação do 

CAOP/DH para o biênio 2005/2006, mas cumpri somente o primeiro ano, pois tinha 

necessidade de aprofundar os estudos sobre a questão da velhice. Candidatei-me a uma 

vaga no Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  Em 2008, após um processo de diálogo com a 

Coordenação dos Centros Integrados do Ministério Público do Estado do Tocantins, 
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aceitei o convite para assumir a coordenação do CAOP/DH para o biênio 2007/2008, 

deixei de lado o restante da licença para estudos e retomei os trabalhos. 

 

 

5.2 DO PENSAR SOBRE AS PRÁTICAS VIVIDAS E DA REALIDADE EM 

QUESTÃO 

 

No ano de 2007, deparei-me com o resultado dos dados dos Censos 

Demográficos e Contagem Populacional (IBGE,2005)  do qual recortei os dez primeiros 

municípios com quantitativo maior de 1.000 idosos, além das respectivas divisões 

etárias. 

 

Município 60/69 70/79 80 e mais Total 
Araguaína  4.498  2.207  911  7.616 
Palmas  3.770  1.367  503  5.640 
Gurupi  2.533  1.440  559  4.532 
Porto Nacional  1.824  997  476  3.297 
Paraíso do Tocantins  1.527  857  325  2.709 
Araguatins  1.309  632  253  2.194 
Tocantinópolis  1.172  669  300  2.141 
Colinas do Tocantins  1.176  584  213  1.973 
Miracema do Tocantins  933  518  231  1.682 
Guaraí  912  436  201  1.549 
Formoso do Araguaia  741  367  121  1.229 
Dianópolis  661  362  171  1.194 
Taguatinga  652  353  181  1.186 
Babaçulândia  611  360  124  1.095 
Xambioá  558  355 133  1.046 
Miranorte  549  333  134  1.016 

Subtotal 49.749 25.046 10.654  
 T O T A L GERAL DO TOCANTINS 85.449 

Quadro 10: Dez primeiros municípios de Tocantins com mais de 1.000 idosos, por divisões etárias 
(elaborado pro José Kasuo Otsuka) 
 

Uma primeira quebra de paradigma que tal relação nos trouxe foi a de que a 

capital Palmas concentrava o maior número de idosos, isto é, os sucessivos movimentos 

migratórios atraíram levas internas do próprio Tocantins. O município ainda é novo, as 

cidades com idade maior de 40 anos concentram números significantes, como é o caso 

de Araguaína, que é zona de confluência e corredor de passagem para os estados do 

Pará, Maranhão e Piauí, que possui ainda o maior número de população idosa. 

A partir do SIM/Datasus, tive também condições de levantar o número de 

óbitos de pessoas maiores de sessenta anos, por sexo, no município de Palmas, do ano 

de 1999 a 2002, conforme transcrevo no quadro a seguir. 
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Ano Masculino Feminino 
1992 14,29 - 
1993 - - 
1004 12,50 - 
1995 18,75 - 
1996 9,09 - 
1997 12,50 - 
1998 12,50 - 
1999 6,00 2,70 
2000 6,90 1,82 
2001 5,33 1,72 
2002 5,67 - 

Média 1992/2002 9,41 0,57 
Quadro 11: Número de óbitos de pessoas acima de sessenta anos, por sexo, em Palmas (1999-2002) 
Fonte: SIM/Datasus (2005) 
 

Existe um silêncio de dados que não são localizados para explicar as lacunas 

dos óbitos femininos de 1992 a 1998, o que se dá no ano de 1993 para o sexo masculino 

e se repete no ano de 2002 para as pessoas de sexo feminino. O silêncio é audível, pois, 

ao se verificarem as taxas de mortalidade específica de pessoas maiores de sessenta 

anos, por causas externas, conforme sexo, entre os anos 2000 e 2002, encontramos os 

dados expostos no quadro 12. 

 

Tipo/Taxa Masculino Feminino Total 

 2000 2002 2000 2002 2000 2002 

Acidentes de transporte 99,11 79,97 58,72 - 80,62 43,12 

Homicídios 49,55 39,98 - - 26,87 43,12 

Suicídios 49,55 39,98 - - 26,87 21,57 

Eventos - intenção determinada - 39,98 - - - 21,57 

Demais causas externas - - - - - - 

Total 198,22 199,2 58,72 - 134,37 107,85 

Número de idosos 2.018 2.501 1.703 2.135 3.721 4.636 

Quadro 12: Taxas de mortalidade específica com pessoas maiores de sessenta anos por causas externas, 
conforme sexo, entre os anos 2000 e 2002 
Fonte: SIM/Datasus (2007) 
 

O silêncio existe em 58,72% de mulheres idosas em acidentes envolvendo 

transportes públicos e mais presente quando o traço significa não se terem os dados, 

pois, caso não houvesse ocorrências, o correto seria marcar com o algarismo zero. 

Ao se adentrar no campo hospitalar (SUS), percebem-se outras sinalizações 

sobre a proporção de internações com pessoas maiores de sessenta anos, por sexo e 

causas externas. Os quadros 13 e 14 contabilizam o número de internações e a 

proporcionalidade etária e por sexo no município de Palmas. 
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Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 M F M F M F M F M F M F 
Número 26 18 32 29 46 37 59 36 54 44 48 32 
Quedas 42,31 83,33 37,5 41,38 19,57 27,03 32,2 11,11 29,63 29,55 2,08 15,63 
Acidentes 
de 
transporte 

30,77 5,56 3,13 3,45 - - 1,69 - - - - - 

Intoxicações 7,69 - - 3,45 6,52 - 16,95 22,22 9,26 6,82 4,17 6,25 
Agressões 7,69 - 12,5 3,45 28,26 24,32 10,17 11,11 5,56 - 10,42 6,25 
Auto lesões  - - - - 4,35 10,81 11,86 8,33 7,41 4,55 8,33 9,38 
Demais 
causas 
externas 

11,54 11,11 46,88 48,28 41,3 37,84 27,12 47,22 48,15 59,09 75 62,5 

Quadro 13: Internações e proporcionalidade etária, por sexo, no município de Palmas (1998-2003) 
Fonte: SIM/Datasus (2005)  
 
 
 
Período 1998 - 2003 
Sexo M F 
Número 44,16 32,66 
Quedas 25,66 30,1 
Acidentes de transporte 3,77 1,02 

Intoxicações 8,3 7,14 
Agressões 12,45 8,16 
Auto lesões  6,42 6,12 
Demais causas externas 43,4 47,45 

Quadro 14: Média de internações e proporcionalidade etária, por sexo, no município de Palmas (1998-
2003). Fonte: SIM/Datasus (2005)  
       

      Os números começam a se consubstancializar em quedas, acidentes de 

transporte, intoxicações, lesões autoprovocadas e demais causas externas. Contudo 

permanecem os silêncios dos traços. O que chama a atenção são as demais causas 

externas que apresentam aquele fosso no qual se colocam todas as ocorrências sobre o 

que não se deseja comentar, não se pode ou se omite a pedido do paciente. 

Essas mesmas causas externas se fazem presentes nos óbitos de pessoas 

maiores de sessenta anos, conforme o quadro a seguir. 

 
Ano Masculino Feminino 

1992 14,29 - 

1993 - - 

1994 12,50 - 

1995 18,75 - 
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1996 9,09 - 

1997 12,50 - 

1998 12,50 - 

1999 6,00 2,70 

2000 6,90 1,82 

2001 5,33 1,79 

2002 5,67 - 

Média 1992/2002 9,41 0,57 

Quadro 15: Óbitos de pessoas maiores de sessenta anos, por sexo, em Palmas (1992-2002) 
Fonte: SIM/Datasus (2005) 

 
 

       No período de 2000 a 2002, as causas externas desaparecem da mortalidade 

de pessoas maiores de sessenta anos, por sexo, conforme mostra o quadro 16. 

M F Total 
Tipo/Taxa 

2000 2002 2000 2002 2000 2002 

Acidentes de 
transporte 

99,11 79,97 58,72 - 80,62 43,14 

Homicídios 49,55 39,98 - - 26,87 43,14 

Suicídios 49,55 39,98 - - 26,87 21,57 

Eventos - intenção 
indeterminada 

- 39,98 -  - 21,57 

Demais causas 
externas 

- - - - - - 

Total 198,22 199,92 58,72 - 134,37 107,85 

Número de 
Idosos 

 
2.018 2.501 1.703 2.135 3.721 4.636 

Quadro 16: Taxa de mortalidade de pessoas maiores de sessenta anos, por sexo, em Palmas (2000-2002) 
Fonte: SIM/Datasus (2005) 
 
 

      Ao cruzarmos dados, verificamos que, nas causas externas, se localizam a 

violência intra e extrafamiliar. A partir disso, direcionamos o olhar para os boletins de 

ocorrência e sua tipologia, tendo o ano de 2005 como um sinalizador. 
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Feminino / idade Masculino / idade 

Tipo 
60 - 69 70 - 79 80 e + 60 - 69 70 - 79 80 e + 

Total % 

Física 1 - - 10 4 - 15 75,00 

Psicológica - 1 - 3 1 - 5 25,00 

Total 1 1 - 13 5 - 20 100,00 

Quadro 17: Ocorrências e vítimas da violência intrafamiliar em 2005 
Fonte: Centro Integrado de Operações Policiais - CIOP - Comando Geral da Polícia Militar/Pesquisa 
Violência contra o Idoso. 
 
        O quando 18 expõe o perfil dos agressores pela relação com a vítima. O 

item “outros” expressa outro silêncio que fala. 

 

Tipos Total % 

Filho 1 5,00 

Filha 1 5,00 

Companheiro 1 5,00 

Outros parentes 3 15,00 

Outros 14 70,00 

Total 20 100,00 

Quadro 18: Perfil dos agressores pela relação com a vítima, 2005 
 

    Ao levantar com o CIOP os percentuais de violência contra idosos do 

sexo feminino e masculino, obtivemos os gráficos expostos a seguir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Porcentagem de ocorrências por tipo e faixa etária – mulheres 
 

 
 
Gráfico 1 - Porcentagem de ocorrências por tipo e faixa etária – homens.  Fonte: Centro Integrado de 
Operações policiais - CIOP - Comando Geral da Polícia Militar/Pesquisa Violência contra o Idoso. 
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 Gráfico 2 - Porcentagem de ocorrências por tipo e faixa etária – homens.  Fonte: Centro Integrado de 
Operações policiais - CIOP - Comando Geral da Polícia Militar/Pesquisa Violência contra o Idoso. 

O percentual de 70% relativo aos “outros” aguça a curiosidade investigativa, 

pois os conflitos geracionais e de manipulação financeira dos recursos dos idosos por 

filhos e parentes mais próximos são mais frequentes nas denúncias e nos processos na 

Promotoria. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Porcentagem de agressores por tipo de relação com a vítima. Fonte: Centro Integrado de 
Operações Policiais - CIOP - Comando Geral da Polícia Militar/Pesquisa Violência contra o Idoso. 
 

Os silêncios prenunciam que uma cultura da violência intrafamiliar se faz 

presente e latente. Mas o expor por evidências a cultura, os atores em seus respectivos 

campos sociais também estarão expondo as debilidades da sociedade regional. Essa 

situação recorda-nos os cerimoniais funerários imediatamente rápidos de camadas 

sociais mais abastadas do município de Palmas. Os rituais relâmpagos se remetem ao 

aburguesamento cultural dos grupos hegemônicos a partir da sociedade industrial, isto é, 

manter proximidade do corpo do morto é assumir a consumação do humano em 

decomposição e exposição pública dos sentimentos de perda e dor.  Os grupos se 

escondem, fazem o luto fechado e silencioso, o cadáver deve ser enterrado no tempo 
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mínimo em observância à legislação. Não querem os funerais midiáticos 

hollywoodianos ou da alta burguesia estadunidense ao manter o cadáver retrabalhado 

pelas funerárias e o cerimonial do adeus acaba sendo mais que uma exposição pública 

de pompa e circunstância. Isso difere dos rituais nipônicos, chineses e até mesmo dos 

funerais da cidade de Nova Orleans nos Estados Unidos, de expressão sincrética de 

grupos originários da África com a tendência pentecostal protestante. 

Nesse domínio da violência intrafamiliar como cultura invisível, pode-se 

rastrear em Palmas a existência contínua do próprio coronelismo. Ainda que os “outros” 

possam ser os filhos, o não dito sobre seus atos pelos mais idosos nos boletins se refere 

a algo de ordem cultural-religioso na própria herança coronelista. O coronelismo é 

centrado na figura do pai, patrão, patriarca, patrono. Essa forma arquetípica básica traz 

consigo referências judaico-cristãs ocidentais. Honrar pai e mãe é um mandamento da 

Torah judaica e difundido pelos cristãos. Com isso, o pai ou a mãe que denuncia seu 

filho ou filha como violador ou violadora coloca em xeque a própria ideia de família. 

Pode-se ser perguntado na esfera do senso comum: - “Que família é esta cujos filhos 

agridem aos pais? Os pais não souberem educá-los. Talvez eles mereçam essa punição”. 

A culpa e a sanção se irmanam nesse universo cujo campo jurídico 

retroalimenta o campo político, garantem-lhe bases e, consequentemente, referendam as 

trocas simbólicas no campo das culturas e respectivos coletivos. 

 

 

5.3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS VISÍVEIS 

 

Como apresentado no Capítulo III, houve um momento em que os países 

voltaram seus olhos para a população idosa do mundo, que crescia de forma ainda não 

vista e que essa população se encontrava, praticamente, desassistida em termos de 

políticas públicas, principalmente quanto à violência que lhe era impingida. Assim, a 

partir do fim da Segunda Grande Guerra, inúmeros documentos foram aprovados, 

aclamados e ratificados pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas – 

ONU e da Organização dos Estados Americanos – OEA. 

No Brasil, o grande marco, pode-se assim dizer, foi a Constituição de 1988, 

que estabeleceu normas de atenção ao idoso, quando no art. 230 assegurou os direitos e 

o amparo às pessoas idosas. E, ao determinar “que os filhos maiores têm o dever de 

ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, em seu artigo 229, 
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conferiu aos pais o direito aos alimentos prestados pelos filhos maiores. Observando 

que alimentos na seara jurídica não se referem somente à alimentação, abrangem, 

também, roupas, lazer, saúde, educação etc. 

Em 1994, foi sancionada a Lei da Política Nacional do Idoso54, que tem por 

objetivo assegurar ao idoso os seus direitos sociais, criar condições para promover sua 

autonomia, integração e efetiva participação na sociedade. Dentro do cenário de 

políticas públicas voltadas para a proteção social, encontramos a Política Nacional de 

Saúde do Idoso – PNSI55, que tem, entre outras diretrizes, a promoção do 

envelhecimento saudável, a manutenção da autonomia e da capacidade funcional, a 

assistência às necessidades de saúde do idoso, a reabilitação da capacidade funcional 

comprometida e o apoio ao desenvolvimento de cuidados informais. 

O Estatuto do Idoso56 tem a finalidade de garantir direitos e estipular 

deveres, com objetivos de melhorar a vida dos brasileiros com mais de sessenta anos. 

O Estado do Tocantins, no âmbito do judiciário e da segurança pública, 

desenvolve políticas no sentido de coibir e combater a violência contra os idosos. Na 

segurança pública, praticamente desde a vigência do Estatuto do Idoso, foi implantada a 

Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso na cidade de Palmas, que inicialmente esteve 

incorporada na Delegacia de Proteção do Adolescente e da Criança, mas que atualmente 

atua de forma autônoma, atendendo somente os casos que envolvem como vítima a 

pessoa idosa. 

No Poder Judiciário, ainda que previsto pelo art. 70 do Estatuto, ainda não 

se criaram varas especializadas e exclusivas do idoso, apenas se assegura aos mais 

velhos a preferência na tramitação dos processos, conforme determina a Lei n. 12.008, 

de 29.7.2009. 

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins implantou o Núcleo de 

Atendimento da Pessoa Idosa, com corpo técnico de apoio interdisciplinar, em que o 

idoso tem atendimento prioritário, busca orientação jurídica e a defesa judicial de 

direitos. 

Ano Atendimento Cível Atendimento 
criminal 

Ações propostas 

2005 1599 - - 
2006 1319 243 - 
2007 624 51 5019 
Quadro 19: Atendimento prioritário implantado pela Defensoria Pública do Tocantins (2005-2007).   

                                                 
54 Lei n. 8.842, de 4.1.1994. 
55 Port/MS n. 2.528, de 19.10.2006. 
56 Lei n. 10.741, de 1.10.2003. 
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Fonte: Relatório de Produtividade da Defensoria Pública do Tocantins 
 

No Ministério Público do Estado do Tocantins, ainda não há uma disposição 

por promotoria específica e especializada, talvez, a única exceção está na Comarca de 

Palmas, onde a 26ª Promotoria de Justiça tinha atuação na defesa da pessoa com 

deficiência e do idoso. Contudo, a partir da edição da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha), o Colégio de Procuradores de Justiça, órgão superior da instituição e composto 

pelos doze procuradores de justiça, deliberou pela inclusão da atuação a essa Promotoria 

de Justiça. Nas demais comarcas, a defesa dos direitos da pessoa idosa está afeita às 

promotorias com atuação na cidadania. 

A atuação no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher 

deparou-se com situações em que o idoso assume, embora em menor número, a posição 

de agressor, pois inúmeros casos aportaram na Promotoria de Justiça em que o agressor 

é a idosa ou o idoso geralmente em crimes de lesões corporais de natureza leve57 e ou 

ameaças de mau futuro, injusto e grave58. Outro fato que se verifica é que os problemas 

estão relacionados diretamente a questões sociais: econômicas, financeiras, trabalho 

(desemprego), alcoolismo, uso de drogas ilícitas etc.  

Embora os problemas sociais envolvidos que terminam na prática de ilícitos 

penais, a atuação do atual titular da 26ª Promotoria de Justiça é a de determinar a 

aplicação da lei como se encontra disposta, seguindo-se a máxima dura lex sed lex. 

 

 

5.4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS INVISÍVEIS 

 

O Estado do Tocantins, em especial em sua capital Palmas, apresenta muitas 

ações para o combate à violência contra a pessoa idosa, mas realizadas de forma isolada 

que não se traduzem em grandes conquistas. 

A Defensoria Pública, como exposto no tópico anterior, no início da 

vigência do Estatuto do Idoso, implantou uma Defensoria para atendimento preferencial 

e prioritário dos idosos, posteriormente, implantou o Núcleo de Atendimento da Pessoa 
                                                 
57 Art. 129, §9º, CP - Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. 
58 Art. 147, CP – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de 
causar-lhe mal injusto e grave. 
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Idosa com equipe interdisciplinar. Contudo, por volta do ano de 2009, foi praticamente 

desativado e, neste ano, encontra-se em desenvolvimento, mas somente com o Defensor 

sem o auxílio de uma equipe inter ou multidisciplinar. 

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso foi instalado no ano de 2009, 

apesar de criado pela Lei Municipal n. 842, de 8.10.1998, realiza ações para divulgação 

dos direitos e de combate à violência. 

No plano da saúde, o município de Palmas não cumpre integralmente o 

Estatuto do Idoso, quando deixa o idoso sem a realização de exames radiológicos 

exigidos por médicos da própria rede municipal, além de fornecer de forma precária os 

medicamentos prescritos, exigindo, por vezes, uma intervenção judicial ou extrajudicial 

por parte da Defensoria Pública ou do Ministério Público para solução do problema. 

Não é diferente em relação aos serviços médicos da responsabilidade do 

Estado, como no caso de doenças que afetam preferencialmente os mais velhos, que, 

embora o tratamento médico indicado seja cirurgia, posterga-se ao máximo o 

tratamento. 

Mas há ações positivas tanto por parte do município como do Estado quanto 

à conscientização de seus servidores dos direitos assegurados às pessoas idosas, com 

realização de palestras, oficinas; quando também se divulga a obrigatoriedade da 

notificação de violência. 

A gratuidade nos transportes coletivos intermunicipal aos idosos foi 

regulamentada pela Lei estadual n. 2.001, de 12.12.2001. Em uma das audiências 

públicas do projeto, a 26ª Promotoria de Justiça de Palmas levantou a questão quanto à 

idade mínima contemplada no projeto que seria de 65 anos. Salientamos que, por se 

tratar de um benefício, o Estado poderia fixar a idade mínima para o direito, como 

fazem os vários entes da federação: Goiás, Rio de Janeiro etc. A equipe técnica contra-

argumentou referindo-se ao Estatuto do Idoso, mas afirmamos que o Estatuto do Idoso 

não veda que seja fixada a idade de sessenta anos ou que determina a idade prevista no 

projeto.  Como a equipe técnica não logrou localizar no Estatuto do Idoso a 

fundamentação, deixou a audiência pública com a consideração de que o 

questionamento seria encaminhado à Assessoria Jurídica do Governo.   Posteriormente, 

com a aprovação da lei acima referida, a tese do Ministério Público foi adotada, pois, 

além de beneficiar idosos a partir de sessenta anos de idade, não encontra óbice na 

legislação pátria. 
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O Ministério Público do Estado do Tocantins, especificamente em Palmas, 

tem atualmente uma atuação discreta no combate à violência que grassa entre a 

população idosa, mormente entre os mais humildes e carentes. Muitos, por serem os 

responsáveis pelo domicílio (IBGE, 2000), sofrem abusos de seus familiares que 

buscam de todas as formas (empréstimos consignados em folha de pagamento, retenção 

do cartão bancário, não entrega de valores retirados das agências bancárias etc.) apossar 

dos valores recebidos a título de aposentadoria, pensão, benefício de prestação 

continuada etc. E deixam os idosos sem poder comprar remédios. 

A atuação ministerial se restringe no atendimento pessoal, nos autos de 

processos judiciais, participação em palestras, oficinas. O Serviço Social do Comércio – 

SESC Palmas desenvolve programas e ações, principalmente nas atividades lúdicas, 

culturais e físicas, envolvendo diretamente os idosos. A municipalidade mantém um 

Centro de Referência para oferecer aos idosos diversos serviços: lúdico, lazer, cultural, 

médico etc. 

A Universidade Federal do Tocantins criou e implantou no campus Palmas a 

Universidade da Maturidade – UMA, que é um espaço de convivência e aquisição de 

conhecimentos por adultos e, principalmente, pelas pessoas idosas. Mas as ações são 

realizadas de forma desarticuladas entre as instituições, que informa a inexistência 

efetiva da RENADI. 

 

 

5.5 O MUNICÍPIO DE PALMAS  

 

Apesar de apresentar o estado do Tocantins, a pesquisa se concentrou na 

comarca judiciária de Palmas que compreende unicamente o município de Palmas, 

capital do Estado caçula do Brasil.  

Fundada em 20 de maio de 1989, implantada como capital definitiva em 1º 

de janeiro de 1990, com a instalação dos poderes constituídos (Executivo, Legislativo e 

Judiciário), situa-se no quadrante central do estado do Tocantins, na margem direita do 

Rio Tocantins, entre as serras do Carmo e Lajeado, com área territorial de 2.218,934 

quilômetros quadrados (NASCIMENTO, 2009). 

A Lei estadual n. 62, de 5.7.1989, definiu o nome de Palmas para a capital 

do estado do Tocantins. A escolha do nome, historicamente, foi em homenagem à 

Comarca Vila de São João da Palma, atual Paranã, instalada em 1815 na barra do rio 
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Palma com o rio Paranã, que foi sede do primeiro movimento separatista da região do 

“Norte Goiano” (HALUM, 2008). 

Palmas tem as mais importantes taxas de crescimento demográfico do Brasil 

nos últimos dez anos, recebe pessoas de praticamente todos os Estados brasileiros. De 

acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

município atingiu um crescimento populacional de mais de 110% em 2008 comparando 

com a população residente em 1996, saindo dos 86.116 habitantes para uma estimativa 

de 184.010 habitantes, em 2008. 

 

Ano Total Homem Mulher Urbana Rural 

1991 24.334 13.032 

54% 

11.302 

46% 

19.248 

79% 

5.088 

21% 

1996 86.116 43.741 

51% 

42.375 

49% 

82.535 

96% 

3.581 

4% 

2000 137.355 68.675 

50% 

68.620 

50% 

134.179 

98% 

3.176 

2% 

2007 178.386 84.096 

47% 

85.914 

48% 

175.166 

98% 

3.220 

2% 

         Quadro 20: Taxas de crescimento demográfico de Palmas (1991-2007) 
         Fonte: Nascimento (2009) 

 

No ano de 2000, a população com idade igual ou superior a sessenta anos 

correspondia a 3.708 pessoas (2,7%), enquanto que, em 2007, praticamente dobrou, 

chegando a 6.778 pessoas (3,8%) (NASCIMENTO, 2009). 
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CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

 

Conviver muito tempo com a expectativa e construção em paralelo de um 

texto estabelecem vínculos inimagináveis. O texto de uma pesquisa, algo que poderia 

ser meramente o resultado tangível do cruzamento de indicadores, variáveis, fenômenos 

em repetição cresceu e ganhou uma vida muito própria. Desfazer-se dele, dizer que 

existe um final, que a tela necessita dos últimos retoques para seu enquadre e exposição 

ao mundo traz uma melancolia escondida. 

O diálogo com muitos dos que passaram pelos rituais do aprendizado da 

pesquisa acadêmica traz esse ponto em comum sobre essa inconfidente melancolia. 

Alguns dizem que, por alguns anos, ao se deitar, se benziam e, ao acordar, tornavam a 

fazê-lo pedindo aos seus santos ou divindades protetoras que lhes possibilitassem novas 

ideias e mais fôlego para escrever um parágrafo ou terminar um capítulo.  

Nessa hora em um “nós” e um “eu” se preparam para a despedida desse 

exercício, porque o amadurecimento intelectual permitiu se rever toda a trajetória 

percorrida. É como se uma terceira pessoa se incorporasse nesse dialético jogo do 

escrever do “eu” que se expressa por um “nós”. O “eu” deixou sua autossuficîencia de 

um campo social estabelecido e trafegou por outros saberes que se estabelecem e se 

firmam com fronteiras epistemológicas definidas e incorporadoras constantes de 

associações, combinações e assimilações com as demais áreas do conhecimento. O 

aprender a falar um “nós” não majestático e sim porque se aprendeu a convidar autores, 

pensadores, pesquisadores para leitura e reflexão e a se basear em suas contribuições 

para a produção própria do conhecimento. Esse “eu/nós”, ao trabalhar os campos 

sociais, hábitos e disposições socioculturais, já sabe com quem contar. Nas críticas ao 

próprio campo do judiciário, aprendeu em quais angulações se pode fazer para não se 

repetirem os mesmos erros de jurisconsultos profissionais, ou seja, da suma pretensão 

de compreender sem apreender. 

A esse “eu/nós” entre aspas se acrescente uma terceira pessoa que se permite 

manifestar nestas considerações finais, um “ele-ela-elo” que observa as várias hipóteses 

para se poder sair do ponto de partida e a perceber que as linhas demarcadoras da 

chegada são tão intangíveis, sempre se está chegando, mas nunca é o final.  
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O “ele-ela-elo” é a terceira pessoa incorporada que agora analisa a trajetória 

realizada para que o “eu-nós” se sinta livre para poder indicar algumas sinalizações para 

o problema que se perseguiu ao longo desta investigação. Permite-se, a partir de agora, 

a utilização da terceira pessoa, não indeterminada, contudo aglutinadora do eu aprendiz 

iniciante com o nós associado de vozes e contribuições dos autores, pesquisadores, 

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, das inúmeras pessoas abordadas direta 

ou indiretamente para indicações sobre as relações velhice e violência, campo jurídico e 

campo gerontológico. 

O trabalho termina incompleto, felizmente. Jamais se teve a pretensão de 

torná-lo ou tratactus. A incompletude se apresenta, faz-se como marcações nos não 

ditos das entrelinhas – que por prudência e amadurecimento sobre a compreensão dos 

movimentos históricos – em determinadas ideias se realiza. A incompletude está em 

todo o Capítulo IV com todos os seus quadros e os gráficos do capitulo seguinte 

convidando mais e mais para outro capítulo, uma tese, a continuidade da investigação. 

Essa incompletude é sinal de que o campo judiciário necessita estabelecer 

imediatamente uma relação de interdisciplinaridade, primeiramente com as demais áreas 

do conhecimento para saber lidar com a velhice e a violência.  

Os campos de conhecimento e suas práticas, delimitados pelos seus 

componentes e rituais, tendem a se fechar ao redor de estatutos próprios, elaboram 

doutrinas e códigos, estabelecem narrativas míticas que mistificam o campo. Barreiras 

impenetráveis são construídas e cada campo escolhe seus pares para determinadas 

relações comensais e nada mais.  Os riscos para a continuidade do Estado Democrático 

de Direito são vários, mas um dos principais reside nesse relacionamento comensal 

entre os campos sociais, somente dialógico, quando o interesse é comum entre ambas as 

partes. O Estado Democrático de Direito não se faz apenas por regras intencionalmente 

produzidas por grupos hegemônicos e sobre elas a própria subjacente de um contrato 

social.  

Os mitos e as mistificações continuam a se proliferar, que se verificam nos 

embates da arena judiciária do Estado do Tocantins no tocante às práticas de combate à 

violência contra as pessoas idosas. O mito mistificador do Estatuto do Idoso se faz 

presente nas vagas reservadas para os idosos nos supermercados, nas gritantes placas de 

atendimento preferencial nas quais os idosos bradam direitos e colocam dedos em riste 

para serem atendidos, ou em agências bancárias, cobram pequenas propinas para ocupar 

lugar na fila preferencial para pagar contas dos apressados nos horários de almoço. 
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Os atores que interpretaram o casal de idosos maltratado pela neta neurótica 

na novela global59 de Manoel Carlos faleceram nos últimos dois ou três anos60. Na 

época da promulgação do Estatuto, ambos foram saudados como ícones pop da mídia e 

bastião sinalizador de novos tempos para os idosos61. Faleceram em tempos diferentes, 

tornaram-se notícias de trinta segundos em algum telenoticiário ou nota rápida de jornal 

impresso. 

A mídia oferta o sentido de uma velhice feliz pela publicidade de 

margarinas, molhos de tomate, caldos de carne ou galinha. Nas casas das famílias 

brancas, ao redor da mesa, encontram-se sentados o avô ou avó (jamais os dois juntos), 

o pai, a mãe feliz preparadora do repasto, os filhos (não mais que um casal). Tudo é 

matizado com cores douradas, o brilho matinal da cozinha maravilhosa da família 

integrada e sem problemas. 

No Tocantins, as informações e as denúncias orais que chegam ao 

Ministério Público não se consubstancializam em documentos escritos, em processos. 

Filhos e filhas agridem pais pela senha e pelo cartão de aposentadoria destes últimos, 

genros-noras-netos ampliam a rede das agressões por tentativa de aproveitamento dos 

insumos financeiros que os idosos aportam ou como resposta física às chantagens e aos 

jogos emocionais vitimizantes que estes também realizam. 

Boletins de ocorrência e boletins de atendimento clínico-hospitalar 

anunciam que existe a violência. Mas a invisibilidade visível dos números também 

indica que a ideia de família não pode ser profanada pela questão da violência contra o 

idoso. Honrarás pai e mãe é uma benção e maldição que propaga o silêncio. 

O campo do judiciário assumiu as leis de proteção aos idosos como baluarte, 

entretanto, pela falta de se reconhecer com multirreferencial e não absolutista, 

inviabiliza toda e qualquer possibilidade de dialogicidade auxiliar interdisciplinar. E 

cada campo procura por suas convenções estabelecer práticas visíveis prenhes de 

invisibilidade. Afinal, a velhice passa... 

A última colocação é pessimista. Felizmente, o aprendizado no Mestrado 

traz a persistência de semear a esperança. Isto é, a Gerontologia não é remédio curador 

                                                 
59 Mulheres Apaixonadas, 2003, a qual mostrava os maus tratos e desqualificações impostos ao casal de 
idosos formado pelos atores Osvaldo Louzada e Carmem Silva. O casal de idosos morava com o filho, a 
nora e os netos e era constantemente submetido a maus tratos e falta de consideração por parte da neta, 
que, inclusive, os roubava. 
60 Osvaldo Louzada morreu aos 95 anos, no dia 22 de fevereiro de 2008, e dois meses depois foi a vez de 
Carmem Silva, aos 92 anos, no dia 21 de abril de 2008. 
61 O casal de atores participou da Campanha Nacional pela aprovação do Estatuto do Idoso em 2003. 
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para todos os males nem compressa-curativo compensatório. À medicina os geriatras, à 

vida cotidiana essa busca de compreender e fazer com que a velhice não seja 

personagem figurante de publicidade de margarina e nem objeto de lei morta, essa é a 

missão da Gerontologia, além de tantas outras. 

A pesquisa e seus resultados possibilitam que tentativas de ampliação da 

Gerontologia ocorram no estado do Tocantins a partir de sinalizações da Promotoria no 

Ministério Público Estadual ou individualmente nos espaços de participação acadêmica, 

ou seja: - na busca de monitoramento dos focos de produção de conhecimento e práticas 

visíveis positivas sobre o combate à violência sobre os idosos, possibilitando a 

publicização de tais atos; - na inclusão do nascente Curso de Direito da Fundação 

Universidade do Tocantins (Unitins) da disciplina Envelhecimento e Sociedade, com 

forte apelo gerontológica (constante na estrutura curricular no 9º período); - na 

efetivação de encontros e diálogos com profissionais do Serviço Social, do Direito, da 

Educação e demais áreas das humanidades e de suas ciências sociais aplicadas para 

minimização das fronteiras e embates de campos. 

Outras práticas ocorrem, mencionou-se isso. Entretanto se almeja, se busca 

mais, de luta por mais. Como estas Considerações Finais é um libelo, permite-se assim 

o ser, é necessário, então, ampliar outras ações que não mitifiquem, mistifiquem ou 

folclorizem as leis de proteção aos idosos. 

Enfim, a senescência não é mal, faz parte do Bem, porque completa o ciclo 

de vida do ser humano. E o Bem não se concretiza apenas na vaga livre no 

estacionamento, na fila exclusiva nos caixas de supermercado... como transcende a tudo 

isso. Direito e Gerontologia podem, sim, contribuir para que esse Bem ocorra, que o 

ciclo se realize para que tudo o que for breve, como a morte, não impeça que a 

felicidade aconteça com os idosos, e porque nós, a poucos passos da senescência. 

 

 

"A maior de todas as torres come"A maior de todas as torres come"A maior de todas as torres come"A maior de todas as torres começa aqui no solo". ça aqui no solo". ça aqui no solo". ça aqui no solo".     

Provérbio chinês 
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