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DIREITO, DIREITOS E IDADES DA VIDA

Do "autismo" /egislatil'O esta a evo/uir-se rapidamente para uma co-aworia na produ~·ao do Direito, envo!l'endo os destinatarios 1w concep9ao das disposiqoes, perspectil'(fs que pode melhorar a
~(icacia dos comandos normativos, constru fdos aimagem e em consonancia com os set.ts destinatarios.
llalorizada a dimensiio dos direitos sociais, como aquisir;iio recente da e.1jera jurfdica, a acreseer
aos direitos civis e polfticos, caminhamos para o enriquecimento de 111111101'0 conceito de cidadania.
Sem destruir o supremo princfpio de uma lei igual para todos, toma-se imprescindfvel obteruma
justi~·a geonu!trica e prornocional, criando medidas de discrimina('iio positivauti/izando a d(faencia)·ao de instrumentos da l'erdadeira igualdade, mas aforma de JHevenirmos 11111 Direito "idadista" ,
que rotule, tambem ele, as pessoas idosas como sujeitosjurfdicos diminufdos, einvestindo numa
informar;iio habilitante.

"Enquanto houver indivfduos que nao tern o direito
de patticipa~ao social e polftica, os direitos dos poucos
que dele gozam nao se poderao considerar legftimos"
Ralph Dahrendm.f

?aula Guimaraes*

1. Urn novo desafio para o Direito
Sem enveredar por estereis futurismos, creio que podemos afirmar que o proximo
seculo sera marcado pela aproximar;ao do Direito as pessoas, pela dessacralizar;ao das
instituir;oes, pelo crescimento de uma consciencia progressiva da dimensao social da ordem jurfdica.
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Consequencia irrecusavel da democracia, a participayao crescente dos indivfduos na
construyao do cem1rio normative, directamente ou atraves dos seus representantes eleitos,
tern vindo a acentuar o reflexo da dinamica social da comunidade no Direito que, sendo o
conjunto de normas jurfdicas que a regulam, e, ao mesmo tempo, barometro e observatorio.
0 produto da actividade do legislador eo proprio papel do aplicador do direito, nas suas
diversas vertentes, tendem a ser questionados corn maiorfrequencia, recusando-se a
indiscutibilidade do comando normativo ea infalibilidade dos seus autores e interpretes.
A crescente "democratizayao da propria democracia", dilui as fronteiras entre a intervenyao dos orgaos do Estado, mesmo quando eleitos, ea influencia da sociedade civil e
repercute-se ao nfvel da criayao legislativa e da sua aplicayao.
Do "autismo" legislative esta a evoluir-se rapidamente para uma co-autoria na produyao do Direito, envolvendo os destinatarios na concepyao das disposiy5es, perspectiva que
pode melhorar a eficacia doscomandos normativos, constmfdos a imagem e emconsonancia corn os seus destinatarios.

Epossfvel, deste modo, percepcionar uma estmtura jurfdica humanizada, direccionada
para a prevenyao dos comportamentos, atenta ao pulsar da populayao ea evoluyao dos
seus comportamentos sociais, das suas carencias e vulnerabilidades e porque nao, dos
seus sonhos.
No domfnio social e ja visfvel , entre nos, esta tendencia, tornando-se cada vez mais
frequente a audiyao e consulta previa das estruturas da sociedade civil, sobre os projectos
de diploma, em materias tao diferentes como o voluntariado, o sistema pre-escolar, a
garantia de urn rendimento mfnimo ou as medidas de promoyao do emprego.
0 envolvimento dos parceiros em todas as fases da criayao normativa (levantamento
de necessidades e dos meios, definiyao da filosofia, objectivos e estrategias da aplicayao
dos diplomas, colaborayao na redacyao) divide a responsabilidade, ate ha pouco tempo
unilateral, do Estado no processo legislative e garante a cumplicidade da sociedade,
facilitadora da propria implementayao da norma.
Neste sentido, tambem a aplicayao do Direito sera, cada vez mais, urn processo de
negociayao social que abrange a informayao e sensibilizayao da comunidade, o debate e a
avaliayao participada da eficacia dos diplomas.
0 Estado do proximo milenio deve privilegiar a sua funyao de regulador,ja que, enquanta prestador directo de serviyos e gestor, tende a reduzir a sua intervenyao.
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Em consequencia, o Direito vera refon;adas as suas func,:oes de motor da inovac,:ao,
actuando como urn catalizador dos meios e das capacidades dos diversos agentes sociais
e como instancia de cooperac,:aoo
A criac,:ao de estmturas de decisao, em que participam representantes do Estado, do
sector lucrativa e da economia social, destinadas a acompanhar o desenvolvimento de
estrategias de intervenc,:ao social, sao o exemplo claro de urn chamamento apartilha de
responsabilidades, numa 6ptica de complementaridadeo
Este e outros processos de "seduc,:ao" para o exercfcio partilhado do poder, sao o sinal
do reconhecimento, por prute dos governantes, do enfraquecimento do poder discriciom1.rio
e unilateral para produzir Direito e para o fazer actuar na sociedade a que se dirigeo
Definir regras arevelia dos seus destinatarios e uma forma impopulruode fazer polftica,
que pode custar o apoio da massa eleitoral e prejudicar a eficacia das medidas adoptadas,
face aconsciencializac,:ao gradual de um direito aparticipac,:ao, nu mcaminho para uma "
cidadania social ", mais profundae vasta que a cidadania polfticao
0

Sendo o produto de um trabalho conjunto e emanac,:ao de um debate proffcuo entre
actores dos diversos sectores da economia e de toda a comunidade, o Direito pode constituir urn meio de coesao social, unificador de interesses convergentes e arbitro de posic,:oes
di vergentes e dissuasor de resistenciaso
0 grande desafio que se colocan1 ao legislador do proximo Milenio e estimular e
manter o equilfbrio de um Estado de Direito Democn1tico que pressupoe a realizac,:ao de
um "direito em nome do povo "0
Perdida a natureza de segredo de iluminados, de "tabua" de pti vilegios e de minorias,
o Direito pode assurnir o seu papel de instmmento de devoluc,:ao de poderes, de promotor
da dignidade individual, de elemento gerador de integrac,:aoo

2. A cidadania activa
Aconstmc,:ao de um Direito Novo, mais participado e capaz de corresponder amutac,:ao
vertiginosa das mentalidades e das necessidades, constitui, assim, urn dos pi lares para
uma " sociedade inclusiva "0
Valorizada a dimensao dos direitos sociais, como aquisic,:ao recente da esfera jurfdica,
a acrescer aos direitos civis e polfticos, caminhamos para o enriquecimento de urn novo
conceito de cidadaniao
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Ja nao basta, de facto, o reconhecimento de uma existencia civile politica, tal como ja
nao e suficiente, a no~ao de que possufmos, por for~a da nossa identidade jurfdica, urn
acervo de direitos sociais oponfveis ao Estado.
0 nosso grau de exigencia enquanto membros de uma colectividade, aumenta amesma velocidade a que se expande a informa~ao eo conhecimento cientffico. Ea percep~ao
do nosso valor enquanto sujeitos jurfdicos, ea valoriza~ao da nossa influencia no todo
social que fundamentam urn discurso crftico, de procm·a e insatisfa~ao pe1manentes.
A previsao legal de urn conjunto de direitos subjectivos, civis, polfticos, econ6micos e
mesmo sociais nao e suficiente para garantir a cidadania social activa. 1 Avasta galeria de
direitos ja conquistados, valen1 a pena acrescentar o direito aintegra~ao efectiva na
sociedade, em que o credito do sujeito jurfdico nao se dirige, apenas asati sfa~ao das
necessidades sociais, enquanto beneficiario do sistema, mas aplena participa~ao 2 na
constitui~ao desse mesmo sisterna.
A consciencia de pe1ten~a construtiva asociedade afirma-se como ideia for~a para urn
"novo Direito" e consiste, em ultima analise, no "direito ao dever de ser uti!".
Mas esta "cidadania empenhada "decorre de uma existencia jmfdica previa, passaporte e senha para a perten~a ao todo colectivo, prirneira constata~ao de dignidade do
Homem.

3. Diferencia~ao para a igualdade
A nossa Ordem Jurfdica encm·a todos os indivfduos como titulares de direitos e
deveres iguais, fundamento para a constru~ao de uma sociedade igualitaria.
0 Direito constitui, desta forma, urn es pa~o de equidade, mas tambem de
intergeracionalidade, na medida em que acompanha todas as fases da vida, sem distin~ao
em razao da idade.
Nos termos dos mtigos 1oe 7° da Declara~ao Universal dos Direitos do Homem e do n.0
1do artigo 13° da Constitui~ao da Republica Portuguesa, todas as pessoas tem a mesma
dignidade social e sao iguais perante a lei.
0 nosso legislador constituinte foi mais longe na sua afirrna~ao positiva de igualdade e
optou por indicar, no no2 do artigo 13° da C.R.P., para mais claramente os afastar, os
factores que considerou susceptfveis de fundamentar o privilegio ou a discrimina~ao.
0 elenco salienta aspectos que inspiraram as rnais crueis persegui~oes e exclusoes
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individuais e grupais e nas quais se alicen;aram, atraves da Hist6ria, as distin~oes de
classes e de beneffcios.
Nao valorizou, todavia, a nossa Lei Fundamental, a idade enquanto possfvel factor de
De facto, o "idadismo", enquanto processo de segrega~ao, nao
mereceu a censura expressa do legislador, que subvalorizou o atrito potencial entre gera~6es e seus respectivos interesses, por vezes antag6nicos.
desvaloriza~ao social.

Mesmo a evidente evolu~ao social ea altera~ao da arquitectura demografica, nao
justificaram, no contexto da Revisao Constitucional de 1997, uma pondera~ao deste aspecto.
A proibi~ao constitucional inequfvoca de toda e qualquer disctimina~ao em razao da
idade, assumiria uma relevante impmtancia pedag6gica, dificultando o aparecimento de
legisla~ao e de comportamentos sociais que firam a dignidade dos indivfduos, tendo por
base um jufzo pejorati vo sobre a sua idade.
Num memento em que coexiste nas sociedades europeias o maior numero de gera~oes
jamais verificado, e natural que se acentuem as divergencias de prioridades, necessidades
e projectos de vida, sendo, por vezes, diffcil regular as oposi~oes que se geram e harmonizar interesses, aparentemente, incompatfveis.
Na actual conjuntura em que se acentua a preocupa~ao relativamente a solvabilidade
dos sistemas de seguran~a social e de saude, o envelhecimento da popula9ao, lan~a qucstoes pcrtinentcs sobre a ruptura das solidariedades entre as diversas idades da vida.
Tambem as vulnerabilidades estruturais do mercado de emprego eo aumento da espea procura do primeiro emprego e os
trabalhadores mais idosos, resistentes aintenup~ao da actividade !aboral ea desvaloriza~ao social a ela inerente.
ran~a de vida colocam, em oposi~ao, os jovens

Processes de cessa9ao compulsiva do trabalho ou de aliciamento asua interrup~ao
precoce, constituem, deste modo, claras viola~oes dos direitos dos cidadaos, ja que estabelecem uma perigosa rela~ao de causalidade entre a faixa etaria a que pertence o trabalhador ea sua empregabilidade.
Assim, o cemirio normative, na sua essencia igualitatio, nao pode ignorar as tensoes
sociais emergentes, nem a diversidade dos sujeitos jurfdicos que se albergam sob a sua
capa.
De que forma, entao, poderemos conciliar a igualdade dos indivfduos perante a lei ea
exigencia de dar resposta diferenciada amultiplicidade das suas carencias?
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A identifica~ao de grupos de risco, determinada pela etnia, situa~ao econ6mica ou
social, doen~a, sexo ou idade, eo reconhecimento de que qualquer interven~ao junto
destes grupos deveni ser correctiva e nao meramente paliativa, coloca ao Direito o imperativo de urn olhar pmticularmente focalizado em determinados grupos de cidadaos.
Sem destmir o supremo princfpio de uma lei igual para todos, torna-se imprescindfvel
obter umajusti~a geometrica e promocional, criando medidas de discrimina~ao positiva,
utilizando a diferencia~ao como instrumento da verdadeira igualdade.
De outra forma, a igualdade rfgida e aritmetica, agudizaria as exclus6es, cavando,
ainda mais, o fosso, entre aqueles que se encontram em situa~ao de desfmtar, livremente,
das prerrogativas legais ao seu alcance e aqueles que, por desconhecimento ou obs111culos
end6genos ou ex6genos, se situam fora do perfmetro de privilegio que, queiramos ou nao,
isola os exclufdos de um pleno usufruto do direito e dos direitos.

4. As pessoas idosas e os direitos
Entendido o Direito como urn instrumento de integra<;:ao eo exercfcio dos direitos
subjectivos como a afirma<;:ao plena da cidadania, e facil percepcionar a sua importancia
no contexto de uma interven<;:ao promocional das pessoas idosas.
Ao abordar o envelhecimento em transversabilidade, tomando-o como realidade que
importa valorizar na defini<;:ao de todas as polfticas em todos os domfnios, nao poderemos
deixar de o ter em considera<;:iio no ambito da formula~ao do direito e na concep<;:ao dos
mecanismos da sua aplica~ao.
0 acolhimento desta realidade no seio do mundo legislativo ea sensibiliza<;:ao do criador do Direito para o cemirio sociol6gico que o rodeia, eo resultado da constata~ao de que
nao poderemos continuar a entender as pessoas idosas como meros "objectos de cuidados
e servi<;:os"3 •
A intensifica~ao de "uma cultura de direitos", a preocupa~ao crescente em informar,
consagrar e efectivar os direitos dos cidadaos mais idosos, reconhece que, sem essa dimensao, nunca se podera obter uma total integra<;:ao social.
Aceder aos direitos econ6micos e sociais, emais do que o mero usufruto dos servi~os
de saUde, presta<;:6es de regimes da seguran<;:a social ou acolhimento em equipamentos.
Ea possibilidade de planear o envelhecimento de forma livre e responsavel. 0 direito
a optar pela resposta social mais adequada asua carencia e projecto de vida.
0 direito a nao ser infantilizado, ridicularizado e conduzido. Direito ea manter a sua
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dignidade, autonomia e autodeterminac;ao. E, por fim e nas situac;oes de grande dependencia e perda de capacidade, o direito ao respeito pela sua personalidade e vontade presumfvel.
Nao se trata, em caso algum, de defender uma concepc;ao idadista do Direito, criando
um corpo normativo isolado e especffico para as pessoas idosas. Uma tal perspectiva
reforc;aria os discursos discriminat6rios, generalizando uma noc;ao de vulnerabilidade. 4
A diffcil detenninac;ao das artificiais fronteiras da idade, a subjectividade do processo
de envelhecimento, deitam por terra os argumentos dos que pretendem equiparar as
pessoas idosas ao gmpo eta.rio dos men ores, at:ribuindo-lhes um conjunto rfgido e exclusivo
de disposic;oes legais.
0 Direito deve olhar os cidadaos mais idosos como quaisquer outros cidadaos, resistindo a"armadilha social",5 que tende a colocar no mesmo gmpo dependentes e aut6nomos,
capazes e incapazes.
No en tanto, deve estar atento adiversidade que esse grande gmpo et~irio contem e
acompanhar, de forma segura e flexfvel, as vicissitudes que o sujeito jurfdico vai experimentando ao longo da vida e que limitam ou impedem o exercfcio livre de direitos.
A intervenc;ao nao deve ser, todavia, no sentido de uma atitude protectora mas com o
objectivo de manter o vigor da esfera jurfdica, alimentando-a e acompanhando-a, sem a
deixar envelhecer.
Neste sentido, o Direito, e chamado a "combater as consequencias negativas das desigualdadesfuncionais afim de conservar ou devolve1· a todo o cidadiio ea pessoa idosa em
particulw; o seu lugar na cidade, no respeito dos seus direitos e das suas liberdades ". 6
Nao sendo admissfvel a constmc;ao de um universo jurfdico particular para as pessoas
idosas, como pode o Direito proceder a uma rectificac;ao das desproporc;oes sociais
identificadas e que afectam os mais velhos da nossa sociedade?
As carencias que mais afectam as pessoas idosas (isolamento, baixos rendimentos,
dificuldade de acesso ainf01mac;ao, perda de autonornia e auto-estima)7 nao sao um produto automatico do envelhecimento, nem sao exclusivas deste grupo et<irio, mas podem
assumir proporc;oes mais devastadoras.
Os comandos jurfdicos relacionados coma protecc;ao dos direitos subjectivos das pessoas idosas nao t:razem, por isso, grande valor acrescentado quando confrontados corn as
disposic;oes gerais que abrangem a totalidade da populac;ao.
Se analisarmos o rutigo 72° da Constituic;ao da Republica Portuguesa, verificamos que
a especificac;ao dos direitos reconhecidos a"terceira idade", em nada se afasta dos direitos reconhecidos aos out:ros cidadaos.
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Nao e, pmtanto, uma disposi9ao que contenha uma discrimina9ao positiva na substancia. A diferencia9ao provem, si m, da necessidade de sublinhar estes direitos como forma
de sensibilizayao e de alerta para urn risco social acrescido.

Da mesma fonna, os princfpios aprovados pelaAssembleia Geral das Nay6es Unidas
para as pessoas idosas, nao sao mais do que o acender de urn foco especial sobre materias
que ja mereceram consagrayao na Declarayao Universal dos Direitos do Homem.
Mas outras medidas ha que contribuem, de forma concreta, para a dignificayao da
pessoa idosa, prevenindo a sua explorayao e mau-trato, facilitando o acesso ajusti9a eo
exercfcio de direitos e regulando de forma coerente a oferta de serviyos.
Os aplicadores do Direito podem, nesta conformidade, actuar como impulsionadores
do "empowennent"8 das pessoas idosas, estimulando o seu protagonismo , em tres vertentes complementares :

-

Regulamenta~ao transversal e coerente em todos os ramos de direito, por forma

a contribuir para a melhoria das condi<;6es de vida das pessoas (ex: Legislando
sobre uma forma mais celere e humanizada de suprimento da vontade dos idosos
em sitLJayao de incapacidade, sobre os incentives fiscais as famflias corn idosos a
cargo, sobre os requisites de implementa9ao de equipamentos sociais, respective
funcionamento e sua fiscalizayao, a formayao necessaria aos prestadores de cuidados formais, etc ... );

-

Contratualiza~ao- Fomentando a paridade entre a pessoa idosa enquanto cliente e as entidades prestadores de serviyos e devolvendo-lhe o protagonismo na definiyao do seu projecto de vida (ex: Defendendo a exigencia de contratualiza<;ao
expressa como condi<;ao previa ao infcio da presta9ao de servi<;os, valorizando a
manifesta<;ao livre de vontade por parte da pessoa idosa, dificultando a assun9ao
ilegftima de responsabilidades por parte de farniliar·es ou profissionais);

-

Coopera~ao e Participa~ao- Estimulando o estabelecimento de parcerias e
redes de interven<;ao concertada em ordem arentabiliza<;ao de recursos e evitando
a duplica9ao de interven<;6es e impulsionando a cria<;ao do associativismo das
pessoas idosas, da sua participa<;ao social na famflia, na comunidade e nos equipamentos que frequentam (ex: celebrando protocolos de cooperayao, investindo nos
programas conjuntos, motivando para a prolifera<;ao de par·cerias, c1iando Conselhos de Utentes, promovendo debates, etc ... ).

Em todas estas dimens6es os agentes do Direito sublinham a importancia do indivfduo
idoso, invertem a tendencia para a sua desvaloriza<;ao e contrar·iam a no<;ao simplista de
que as "pessoas idosas constituem (. ..) uma categoria social de indivfduos a necessitar da
ajuda e soldiariedade p~lblicas "9 .
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Mas a linha divisoria entre a atitude promotora e protectora do Direito e muitas vezes
tenue e exige-nos urn esforyo permanente de auto-crftica e observayao da realidade
envolvente.
Utilizando urna imagem metaforica usual, o que se pretende nao e "dar o peixe", mas
tambemja nao e so "ensinar a pescar", e sim, alargar os horizontes de liberdade e de
op9ao, e infmmar que se pode pescar ou escolher outra actividade. "Ncto edar alternativas
eproporcionar escolhas ".
A forma de prevenirmos urn Direito "idadista", que rotule, tambem ele, as pessoas
idosas como sujeitos jurfdicos diminufdos, e investindo numa informa9ao habilitante.
Se, desde cedo os indi vfduos esti verem conscientes da paleta de direitos que possuem
enquanto cidadaos, estarao em condi96es de prevenir as consequencias eventualmente
nefastas do envelhecimento na sua esfera jurfdica.
Se, precocemente conhecerem os mecanismos de acesso ao direito, para reivindicar
beneffcios e assurnir o seu papel social e polftico, poderao defender melhor o seu papel no
seio da famflia e da sociedade.
Se, desde a infancia, forem estimulados a exigir a sua quota parte da "heran9a social",
saberao lutar mais tarde pela melhoria da sua qualidade de vida.
Se, forem familiarizados na primeiras idades da vida para a importancia do
associativismo e da interdependencia solidlli:ia, nao temerao o futuro da protec9ao social e
saberao agir em proveito proprio e para o bem comum.
Esse e tambem o desafio que se coloca ao Direito e aos seus actores, tomar-se proximo
das pessoas, entrar nas escolas, despir a sua formula9ao hermetica e tornar-se o discurso
aliciante e legftimo em todas as bocas.
A ignorancia e uma poderosa aliada da exclusao. Informar as pessoas idosas sobre os
seus direitos, afinar os mecanismos jurfdicos disponfveis, seduzir os aplicadores e interpretes para a componente social da sua tarefa e uma forma de a combater e de fornecer os
instrumentos de auto-defesa mais eficazes e os propulsores de integra9ao social mais
eficientes.
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