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RESUMO: 

Este trabalho, extraído de pesquisa em andamento, sobre os direitos fundamentais de 

solidariedade, objetivando desta forma ponderar a importância da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, juntamente com os Planos de Ações de Viena 

(1983) e Madrid (2002), verificar se a disposição dos princípios norteadores de tais 

documentos estão normativizados ou se estão implicitamente presentes em âmbito interno. 

Em um segundo momento o estudo sobre o princípio da solidariedade. Por fim, nota-se o 

início da busca por proteção e cristalização da solidariedade tendo como ponto de partida a 

DUDH/48 e direcionando e planificando uma estrutura para a elaboração de documentos 

específicos, exemplos do Plano de Viena (1983) e o de Madrid (2002) sobre o 

envelhecimento, em âmbito internacional. No que condiz ao âmbito nacional, pouco se 

encontra (explícito) sobre a solidariedade, no sentido de fraternidade, no Estatuto do Idoso 

e na CRFB/88. No entanto, atualmente as discussões sobre a solidariedade e o 

envelhecimento populacional estão se tornando maiores e deixando de ser coadjuvante 

independente do seu âmbito. Para tanto, efetuou-se pesquisa bibliográfica e documental, 

tendo como documento norteador a DUDH/48 e dos Planos de Ações de Viena (1983) e 

Madrid (2002). Será feita uma abordagem qualitativa, analisando as especificidades dos 

princípios da DUDH/48, principalmente a solidariedade, tendo como foco para a 

população idosa. Será exploratório, pois leva-se em consideração os objetivos do trabalho, 

no qual o campo de trabalho será baseado na DUDH/48 e sobre a evolução e manifestações 

do direito à solidariedade em relação às pessoas idosas.    
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A população idosa brasileira vem aumentando a cada ano. O Estatuto do idoso 

(BRASIL, 2003) conceitua pessoa idosa como toda pessoa com 60 anos ou mais. 

Anteriormente a CF/88 (BRASIL, 1988) dispunha alguns benefícios e prioridades para 

aquelas pessoas com mais de 65 anos, caso do artigo 230, § 2°. 

Em conjuntura, os conceitos de pessoa idosa e políticas públicas direcionam ao 

estudo dos saltos populacionais da população idosa que vem ocorrendo, uma vez que a sua 

magnitude social está diretamente ligada à diminuição da taxa de fecundidade, à redução 

da taxa de mortalidade, aos avanços tecnológicos, às melhorias na saúde e na alimentação, 

dentre outras causas. (OMS, 2015 p.5)3   

Com o passar das décadas, o Brasil modificou (e permanece modificando) a sua 

estrutura etária. Analisando projeções das Organizações das Nações Unidas (Fundo de 

Populações- UNFPA) “[…] Uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e 

estima-se um crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050 [...]” (UNFPA, 2012 p.3). 

Há, portanto, segundo estudo da UFPA (2012 p.3), um envelhecimento 

populacional crescente, a médio e a longo prazo, isso será muito mais visível do que é 

atualmente; não é à toa que se nota grande avanço no campo dos direitos das pessoas 

idosas no mundo. 

Nessa perspectiva, o trabalho visa a análise da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), de 1948, onde é demonstrada as bases dos direitos humanos 

fundamentais e que usou como base princípios da revolução francesa.  

O Objeto será ponderar a importância dos princípios da revolução francesa 

(Igualdade, Liberdade e Solidariedade/Fraternidade) encontrados implícita ou 

explicitamente na DUDH/48 e qual é a as influências para os documentos vigentes 

atualmente no ordenamento jurídico brasileiro.  
                                                           
3 Sobre o assunto em entrevista ao Site ZH Vida, o Professor de Medicina da UFRGS, Renato Bandeira de 

Mello disse: “Tivemos melhoras significativas em diversos âmbitos da sociedade, como o acesso à 

informação, que resulta no aumento da prevenção contra doenças e gravidez indesejada, assim como a 

criação do Sistema Único de Saúde, que promoveu um maior acesso à saúde, entre outras coisas. Apesar 

disso, podemos observar que o Brasil ainda não está preparado para atender adequadamente os idosos, e isso 

tende a piorar na medida em que essa população vai crescendo e se tornando mais relevante.” Visto 

27/04/2017. Disponível em:http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/noticia/2015/09/numero-de-idosos-

quase-triplicara-no-brasil-ate-2050-afirma-oms-4859566.html Acesso em 20/06/2017. 
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Além de vislumbrar por meio de estudos e pesquisas, se tais princípios foram 

abordados atualmente na Constituição Federal brasileira de 1988 e no Estatuto do Idoso, 

além de aferir o empenho para minimização da vulnerabilidade e a maximização da 

qualidade de vida da pessoa idosa, por parte do estado democrático de direito brasileiro. 

Partindo de tais premissas, a pesquisa foi realizada atrás dos meios bibliográfico e 

documental, na medida em que grande parte da discussão central se encontra na DUDH/48, 

assim como a Lei 10.741/2003- Estatuto do idoso e CF/88. Além de documentos, doutrinas 

e artigos em que explanam sobre o assunto.  

Quanto aos meios a pesquisa será realizada pelos meios bibliográficos e 

documental. Será feita pesquisa bibliográfica, uma vez que ocorrerá a utilização de livros, 

artigos e periódicos que em geral são acessíveis ao público, desenvolvendo um estudo 

sistematizado direcionando-o aos outros métodos de pesquisa, visando o incremento e 

desenvolvimento do estudo da (re) inserção da pessoa idosa no mercado de trabalho 

(VERGARA, 1998, p.46). 

Posteriormente às pesquisas bibliográficas e documentais, foi estabelecido, quanto 

aos fins a utilização dos métodos exploratório, bibliográfico e documental. Referente ao 

primeiro, leva-se em consideração os objetivos, no qual o campo de trabalho será em cima 

da DUDH/48 e sobre a evolução do direito à solidariedade em relação às pessoas e suas 

manifestações, levando ao segundo método, o explicativo. Neste será realizado análise dos 

fenômenos estudos e identificação de suas causas. (SEVERINO, 2016, p.132) 

Após as explorações, ponderações e estudos dos documentos e bibliografia 

levantada, a pesquisa será descritiva (VERGARA, 1998, p.45), pois visará descrever os 

avanços dos direitos das pessoas idosas no âmbito internacional e nacional, além buscar 

expor se estão descritos os princípios norteadores da DUDH/48 nos documentos internos 

como CRFB/88 e Estatuto do idoso. Será documental, na medida em que grande parte da 

discussão se encontra em relatórios, planos e análises de grupos e órgão internacionais e 

governamentais. (VERGARA, 1998, p. 48) 

O caminho seguido foi estabelecido através de uma ordem cronológica de 

documentos, partindo de um âmbito mais geral (DUDH/48) até ser direcionada para um 

momento mais recente e específico (CRFB/88 e Estatuto do Idoso). Tendo como ponto de 

partida a apreciação dos princípios norteadores da DUDH/48 e principalmente tendo foco 

ao princípio da solidariedade. Destarte, posteriormente direcionar o foco para os 
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documentos pátrios e qual a ótica e posicionamento sobre os princípios citados 

anteriormente, em especial o princípio da solidariedade, se este tem o mesmo sentido 

exposto pela DUDH/48 e se é explicitamente encontrado nos documentos pátrios.  

1 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – 1948: 

ESTRUTURA PRINCIPIOLÓGICA E DIREITOS EXPRESSOS  

Tendo como elemento principal o direito das pessoas idosas condicionado aos 

direitos fundamentais, torna-se necessária a visão detalhista de direitos assegurados. O 

cenário de pós-guerra, como Bucci (2006, pp. 5-6) explana, é um momento de transações 

de perspectivas e alterações de ideais.  

No âmbito internacional, conforme explana Comparato (2013, p. 235) ao findar da 

Segunda Guerra Mundial, a ONU na DUDH, de 10 de dezembro de 1948, resgatou os 

princípios da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. 

Nessa conjuntura, continua destacando Comparato (2013, pp. 237-238), que a 

Organizações das Nações Unidas (ONU) visa extinguir as guerras em âmbito global, 

tornando-as fora da lei. Nota-se, pois, a mudança de pensamento que ocorreu ao longo de 

duas grandes guerras globais: ao passo que a visão mais humanística, de direitos do pós-

segunda guerra, vai contrariamente aos ideais da sociedade das nações de 1919. Em uma 

realidade completamente diferente, os direitos que se buscavam não eram ligados a direitos 

humanos, mas à preocupação de criação de instâncias de regulagem e arbitragem de 

conflitos bélicos. 

Consubstancialmente, deve-se atentar a cada momento específico da história. A 

necessidade, em 1919, era a solução momentânea de conflitos e a busca pela cessação de 

estados totalitários, que ceifava brutalmente milhares de vidas ao longo dos conflitos.  

A ONU foi criada com bases humanísticas, ou seja, passou a visar meios 

impeditivos para conflitos bélicos e o foco passou a ser o ser humano e os meios de sua 

proteção, que segundo Lima Junior (2001, p. 25), a criação: 

 

[…] está diretamente ligado às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra 

Mundial, que chocaram as consciências humanitárias e fizeram surgir reclamos 

pelo controle social, através de instrumentos internacionais de resolução de 

conflitos entre os países e dentro dos próprios países. 
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Para Silveira e Rocasolano (2010, pp. 153-154) a Declaração Universal dos Diretos 

Humanos de 1948 (DUDH/48) se deu em um ambiente “geopolítico bipolar” da Guerra 

fria e objetivou uma consonância entre as potências socialistas e capitalistas da época. 

Consoante os autores tratam que: 

Na tentativa de atender a ambas, a declaração deveria contemplar os direitos 

civis e políticos originários das revoluções burguesas, os direitos de igualdade 

exigidos pelos socialistas e, ainda os direitos de solidariedade reivindicados por 

muitos, inclusive por organizações religiosas, a exemplo da Igreja Católica. 

(SILVEIRA; ROSCASOLANO, 2010, pp. 153-154) 

 

Fica claro nas palavras do Presidente Franklin D.Roosevelt, na Carta do Atlântico, 

em 1941 (COMPARATO, 2013, pp. 237-238), os pontos a serem defendidos inicialmente 

e que serviram de base para a constituição das Nações Unidas posteriormente. São apenas 

4 pontos, mas fundamentais para um desenrolar do novelo histórico dos pós-guerra, que já 

vinha se entrelaçando: 

 
A primeira é a liberdade de palavra e expressão – em todas as partes do mundo. 

A segunda é a liberdade, para todas as pessoas, de adorar Deus do modo que lhes 

pareça mais apropriado – em todas as partes do mundo. 

A terceira é a libertação da penúria (freedom from want) – a qual, traduzida em 

termos mundiais, significa a existência de acordos econômicos que assegurem a 

todas as nações uma paz sólida – em todas as partes do mundo. 

A quarta é a libertação do medo – a qual, traduzida em termos mundiais, 

significa uma redução de armamentos em escala mundial, em tal grau e de modo 

tão completo que nação alguma esteja em condições de cometer um ato de 

agressão física contra qualquer de seus vizinhos – em todas as partes do mundo. 

(COMPARATO, 2013, pp. 237-238) 

 

Dito isso, Comparato (2013, p .238) faz alusão aos citados princípios da Revolução 

Francesa e sua relação com a afirmação dos direitos: “A cristalização desses ideais em 

direitos efetivos, como se disse com sabedoria na disposição introdutória da declaração, 

far-se-á progressivamente, no plano nacional e internacional, como fruto de um esforço 

sistemático de educação em direitos humanos”.  

Com as alterações de elementos e objetivos, a DUDH/48 trouxe novas estruturas, 

basilares para os novos documentos que posteriormente surgiriam. Tal declaração, como 

aludido, traz os princípios norteadores da Revolução Francesa. Consoante Lima Júnior 

(2001, p.27) disserta: “Ao estabelecer igual valor aos direitos humanos civis e políticos e 
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aos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, a Declaração Universal de Direitos 

Humanos conjuga os valores da liberdade (liberalismo) e da igualdade (socialismo)”4. 

Os desdobramentos da DUDH/48 serão vistos posteriormente, nos Pactos de 

direitos sociais 1966, estudo para uma outra oportunidade. O foco no atual estudo é o 

desdobramento dos princípios norteadores da DUDH/48 nos documentos internos. É 

importante salientar o cunho de cada um dos princípios aludidos. Desta forma na 

DUDH/48 dois deles são amplamente discutidos e a Solidariedade é implicitamente 

demonstrada. 

2 O PRINCÍPIO NORTEADOR DA IGUALDADE 

Sobre o princípio da igualdade, a DUDH/48 traz, já em seu primeiro capítulo, 

elementos desse âmbito, já fazendo a ligação com outro princípio, o da liberdade. Para 

Ferreira Filho (2016, p.69) a DUDH/48 foi uma síntese que abordou as liberdades (direitos 

de 1ª geração) e os direitos sociais (direitos de 2ª geração)5.  

Para Piovesan tal união faz com que os direitos humanos sejam estabelecidos de 

forma unificada. Nesse sentido:  

Ao conjugar o valor da liberdade com o valor da igualdade, a Declaração 

demarca a concepção contemporânea de direitos humanos, pela qual os direitos 

humanos passam a ser concebidos como uma unidade interdependente, inter-

relacionada e indivisível. Assim, partindo-se do critério metodológico, que 

classifica os direitos humanos em gerações, adota-se o entendimento de que uma 

geração de direitos não substitui a outra, mas com ele interage. Isto é, afasta-se a 

ideia da sucessão “geracional” de direitos, na medida em que se acolhe a ideia da 

expansão, cumulação todos essencialmente complementares e em constante 

dinâmica de interação. Logo, apresentando os direitos humanos uma unidade 

indivisível, revela-se esvaziado o direito à liberdade, quando não assegurado o 

direito à igualdade e, por sua vez esvaziado revela-se o direito à igualdade, 

quando não assegurada a liberdade.6 (PIOVESAN, 2015, pp. 62-63)  

                                                           
4 Neste caso assemelha-se muito ao exposto anteriormente através do pensamento de SILVEIRA; 

ROCASOLANO. Vide página 3 deste trabalho.  
5 Para Humenhuk e De Marco (2015, p.42) direitos de Primeira geração seriam aqueles direitos fundamentais 

de liberdade, ou seja, são aqueles que de alguma forma são oponíveis ao estado, sendo conhecidos como 

direitos negativos. 

Sobre os direitos de segunda geração, Humenhuk e De Marco (2015, p. 42) aborda que além de englobar os 

direitos civis e políticos, é referente também aos “[…] direitos sociais, culturais e econômicos concernentes 

às relações de produção, ao trabalho, à educação, à cultura e à previdência. ” (HUMENHUK E DE MARCO, 

2015, p. 42) 
6Bucci (2006, p.11) se assemelha ao que Piovesan (2015, pp. 62-63) explicita. Para Bucci (2006, p.11-12), a 

segunda geração veio para efetivar os direitos da primeira e não para substituí-la. A intenção não era deixar a 

primeira geração obsoleta, mas sim complementá-la e efetivá-la. Assim como a terceira geração veio para 

efetivar direitos da segunda e trazer novidades ao âmbito jurídico.  
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Com essa base, já estabelecida, no artigo 1º e 2º, o princípio francês da Igualdade 

veio para extinguir o que Comparato (2013, p. 226) nomeia de “pecado Capital contra a 

dignidade humana”. Nada mais seria que qualquer forma de exclusão, preconceito ou 

inferiorizarão de qualquer outro indivíduo ou povo, independentemente de origem, etnia, 

classe social, gênero, costumes ou fortuna patrimonial. 

Existe, é inevitável dizer, um pensamento embrionário sobre a defesa dos direitos 

das minorias, inclusive das pessoas idosas. A partir do momento em que já se fala em 

igualdade de forma ampla e se recrimina qualquer forma de discriminação, um grande 

passo foi dado, à medida que os direitos das minorias passariam a ser respeitados, levando-

se em conta o passado próximo (duas grandes guerras) que assolava os debates em âmbito 

Global.  

Moraes (2010, pp. 86-87) divide a igualdade em duas vertentes: uma chamada de 

igualdade formal e outra de igualdade substacial, afirmando que: 

[...] a primeira normalmente se denomina ‘igualdade formal’, segundo o qual 

‘todos são iguais perante a lei’. Logo se iria verificar, contudo, que essa espécie 

de igualdade, exclusivamente formal, era insuficiente para se atingir o fim 

desejado, isto é, não privilegiar nem descriminar, uma vez que as pessoas não 

detêm idênticas condições sociais, econômicas ou psicológicas. Adotou-se então 

normativamente, uma outra forma de igualdade, a chamada igualdade 

substancial, cuja medida prevê a necessidade de se tratarem as pessoas, quando 

desiguais, em conformidade com a sua desigualdade; esta passou a ser a 

formulação mais avançada da igualdade de direitos. No entando, e 

evidentemente, não se pôde prescindir da igualdade formal, à qual se acrescentou 

esta outra, dita substancial. (MORAES, 2010, pp. 86-87) 

 

O teor da DUDH/48 é tão impar que, após 40 anos, a Constituição brasileira 

vigente, em seu artigo 5º (BRASIL, 1988), traz quase que exatamente a mesma redação do 

artigo 7º da DUDH/48, pregando o mesmo pensamento do princípio da igualdade.7 

                                                           
7 Apenas para breve comparação: “DUDH - Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 

qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação 

que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”. Já na CF/88 “Artigo 5º - 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...]”. Percebe-se que a estrutura basilar dos dois artigos se funda no princípio da igualdade aqui 

por hora debatido. O que difere apenas é a questão do âmbito de cada documento. O primeiro tem caráter 

universal, como o próprio nome já demonstra, já o segundo dispõe sobre um tratamento mais restrito, 

abarcando os direitos dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país. Os documentos, dessa forma, se 

distanciam brevemente apenas nesse ponto. DUDH é uma forma generalizada e a CF/88 seria um 

aperfeiçoamento da ideia inicial da DUDH. 
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Sendo o primeiro princípio cá abordado, a igualdade tem as suas variáveis. A 

relevância do princípio da igualdade é indiscutível. Assim como a DUDH/48 soube colocar 

tal princípio em seu devido patamar de importância. No entanto a igualdade se completa 

juntamente com os princípios da liberdade e fraternidade, que serão expostos logo a seguir. 

 

3 O PRINCÍPIO DA LIBERDADE E ALGUMAS DE SUAS DIVISÕES 

Conforme anteriormente explanado, o segundo princípio abarcado seria o da 

liberdade. Este seria a segunda parte do tripé de princípios norteadores da DUDH/48 e que 

nos levarão ao terceiro e mais importante para o atual estudo, o princípio da fraternidade. 

Sobre o princípio da liberdade a DUDH/48 compreende ser: 

[…] tanto a dimensão política, quanto a individual. A primeira vem declarada no 

artigo XXI e a segunda nos artigos VII a XIII e XVI a XX. Reconhece-se, com 

isto, que ambas dimensões da liberdade são complementares e interdependentes. 

A liberdade política, sem as liberdades individuais, não passa de engodo 

demagógico de Estados autoritários ou totalitários. E o reconhecimento das 

liberdades individuais, sem efetiva participação política do povo no governo, mal 

esconde a dominação oligárquica dos mais ricos. (COMPARATO, 2013, p. 242) 

 

Percebe-se, na análise de Comparato (2013, p. 242) acima, que na DUDH ocorre a 

divisão da liberdade em dois grupos, um político e outro individual. Como aludido, o 

artigo XXI traz os elementos do poder político do ser humano em si, tendo a liberdade para 

escolher diretamente os seus integrantes por meio de eleições. No outro grupo, o de 

liberdades individuais, ou seja, os direitos individuais que cada ser humano tem em 

sociedade, entre eles direitos para manter sua integridade física.  

Outra divisão de grupos bastante importante do DUDH é exposta por Donnely 

(1986, pp. 599-642 apud ALVES 1994, pp.137-138): tal divisão é feita nos grupos de 

direitos pessoais; direitos judiciais; liberdades civis; direitos de subsistência; direitos 

econômicos; direitos sociais e culturais; direitos políticos. 

Independente das divisões feitas, a relevância do princípio da liberdade é ímpar. 

Juntamente com o princípio da igualdade estabeleceriam um terreno para amplificar os 

efeitos contidos no terceiro e último princípio: O princípio da Fraternidade. Saindo de um 

pós-guerra traumático e visando um futuro com direitos cristalizados, a DUDH/48 
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planificou o terreno para o surgimento de novos documentos. A seguir o princípio da 

Fraternidade/solidariedade será exposto, juntamente com os seus desdobramentos no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

4 O PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE EM SENTIDO DA SOLIDARIEDADE: 

CONJUNTURA À IGUALDADE E LIBERDADE 

O terceiro princípio é o da solidariedade (ou fraternidade), almejando uma 

integração do indivíduo e objetivando uma relação que abrace todos os indivíduos, sem 

qualquer forma de discriminação. Para Ferreira Filho (2016, p.73) a necessidade de 

maiores desafios, além daqueles já defrontados (vida e liberdade), fez com que ocorresse o 

surgimento de uma terceira geração de direitos fundamentais. Nela está imersa o direito a 

qualidade de vida e o da solidariedade.8 

Para Comte-Sponville, substituir solidariedade, por justiça e generosidade teria um 

teor parecido ou algo até mais vantajoso. Resta saber se, realmente, a solidariedade seria 

algo substituível. Dessa forma trata:  

[...] Antes de tudo, a solidariedade deveria figurar neste tratado, e talvez não seja 

inútil indicar brevemente por que renunciei a incluí-la, já que era necessário 

escolher (eu queria fazer apenas um pequeno tratado), e sobretudo porque a 

justiça e a generosidade pareceram-me poder substituí-la com vantagem. 

(COMTE-SPONVILLE, 1999, p. 46) 

 

Consoante, verifica-se não apenas a ligação entre os princípios da igualdade e da 

liberdade, como também a estreita ligação entre os princípios da igualdade e da 

solidariedade.  

A DUDH/48, no entanto, não traz objetivamente a solidariedade como traz os 

direitos à liberdade e à igualdade. Em outras palavras, não ocorreu a cristalização do 

direito à solidariedade na DUDH/48. (FERREIRA FILHO, 2016, pp. 73-74)9 

                                                           
8 Desta forma a solidariedade seria a interação e relação das pessoas, independente de classe social, etnia e se 

são minorias ou não. Começa o pensamento do desenvolvimento da sociedade por meio da relação solidária 

entre povos e sociedades. 
9 Nesse sentido Ferreira Filho traz que a doutrina não é unânime a esse respeito. Inclusive traz o caso do 

teórico Robert Pelloux que contesta os direitos da solidariedade como falsos. Para Ferreira Filho “Tal 

hesitação é natural, pois foi somente a partir de 1979 que se passou a falar desses novos direitos, cabendo a 

primazia a Karel Vasak.” (FERREIRA FILHO, 2016, pp. 73-74). 
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No âmbito nacional, a solidariedade no sentido principiológico da revolução 

francesa passou a ser vista apenas na Constituição Federal de 1988. Antes, apenas aparecia 

no direito civil, no sentido de obrigações entre partes, visando a um direito material, como 

transcreve Pereira (2012, p. 79): “[…] há solidariedade quando, na mesma obrigação, 

concorre pluralidade de credores, cada um com direito à dívida toda ou pluralidade de 

devedores, cada um obrigado a ela por inteiro” (BRASIL 2002, arts. 264 e 265)10.  

Nota-se outro sentido de solidariedade, divergente daquele expresso no tripé de 

princípios da revolução francesa. Nessa acepção, Comte-Sponville (1999, pp. 46-47) 

estabelece um conceito de solidariedade:  

É um estado de fato antes de ser um dever; depois é um estado de alma (que 

sentimos ou não), antes de ser uma virtude ou um valor. O estado de fato é bem 

indicado pela etimologia: ser solidário é pertencer a um conjunto in solido, como 

se dizia em latim, isto é, “para o todo”. Assim devedores são ditos solidários, na 

linguagem jurídica, se cada um pode e deve responder pela totalidade da soma 

que tomaram emprestada coletivamente. Isso tem suas relações com a solidez, de 

que a palavra provém: um corpo sólido é um corpo em que todas as partes se 

sustentam (em que as moléculas, poderíamos dizer igualmente, são mais 

solidárias do que nos estados líquidos ou gasosos), de tal sorte que tudo o que 

acontece com uma acontece também com a outra ou repercute nela. Em suma, a 

solidariedade é antes de tudo o fato de uma coesão, de uma interdependência, de 

uma comunidade de interesses ou de destino. Ser solidários, nesse sentido, é 

pertencer a um mesmo conjunto e partilhar, consequentemente – quer se queira, 

quer não, quer se saiba, quer não – uma mesma história. Solidariedade objetiva, 

dir-se-á: é o que distingue o seixo dos grãos de areia, e uma sociedade de uma 

multidão. (COMTE-SPONVILLE, 1999, pp. 46-47) 

 

Observa-se a aproximação do conceito de solidariedade que era expresso na 

revolução francesa (leia-se fraternidade). Comte-Sponville (1999, p.47) trouxe elementos 

que justificam que o indivíduo deve participar de uma coletividade, sendo essencial em 

suas decisões e sendo fundamental no destino da sociedade em que está inserido.  

Verifica-se todo o teor de inovações da DUDH/48, além da busca pela afirmação 

dos princípios da Revolução Francesa, que tem sua importância dentro da Declaração. 

Posteriormente a este documento, surgiram outros que buscaram efetivar direitos e 

garantias (caso dos Pactos de Direitos Civis e Políticos e Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, que a seguir será abordado de forma aprofundada). 

                                                           
10 Sobre a solidariedade no Código Civil de 1916, encontrava-se expressa no artigo 896. A redação do 

Código Civil de 2002, segundo Pereira (2012, p. 79), segue a mesma orientação.  
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É indiscutível, que o envelhecimento populacional é uma realidade crescente, 

proporcionada por melhorias, sobretudo, na saúde, o que aumentou a expectativa e 

maximizou a qualidade de vida da população. Paralelamente, há a redução da natalidade, 

contribuindo significativamente para a perceptível inversão de fatores.  

Com uma sociedade mais inclusiva, a pessoa idosa vem sendo beneficiada com 

melhorias na sua qualidade de vida, o que fortalece a convivência familiar e social. Esses 

avanços vêm sustentados pela proteção jurídica, tornando esses idosos sujeitos ativos da 

sociedade, garantindo-lhes a efetivação dos direitos ligados à dignidade. 

Ante essa situação, é necessário um maior comprometimento do Poder Público no 

amparo às pessoas idosas. Surgiram inovações acerca das necessidades, explicitando 

elementos basilares para a vivência em sociedade (como autonomia, mobilidade, acesso a 

informações, serviços, segurança e saúde preventiva)11. 

Analisando a colocação de Job (apud Torres, 2009, p. 5), vê-se que as necessidades, 

em sua opinião, devem ser conjugadas à capacidade de se manter distante do submundo 

social: a pobreza. Consoante o autor, a pessoa idosa deve ter certa parcela de auxílio do 

Estado, da sociedade e da família, especialmente, quando ela tem dificuldades para se 

manter. 

Um dos pontos cruciais da Solidariedade na vida da pessoa idosa é o 

desenvolvimento. Neste conceito estão inseridos vários elementos para maximizar a 

qualidade de vida e também o conceito do mínimo existencial e o Estado de Bem-Estar 

Social tão explanado por Torres. (TORRES, 2009, pp. 10-12) 

Nessa mesma linha, Leisner (apud Torres 2009, p.7) explana: “No Estado Social 

Fiscal, correspondente à fase do Estado de Bem-Estar Social ou/e Estado-Providência, a 

proteção ao mínimo existencial se faz por mecanismos paternalistas e a respectiva 

ideologia se aproxima da concepção de justiça social”. Atualmente, o Estado Democrático 

brasileiro está cada vez mais paternalista, aproximando-se do que disse Leisner(apud 

Torres 2009, p.7). 

                                                           
11 Sobre o assunto, vale citar a opinião de Torres “Claro que no tal direito ao desenvolvimento há aspectos 

essencialmente ligados aos direitos fundamentais, como o mínimo necessário à existência (Educação básica, 

saúde preventiva, água potável, etc.), e com o mínimo ecológico (meio ambiente saudável). Mas há outras 

facetas, como o direito à moradia ou aos subordinados à ideia de justiça”. (2009, p. 11). 

A
nais do X

IV
 C

ongresso Internacional de D
ireitos H

um
anos. 

D
isponível em

 http://cidh.sites.ufm
s.br/m

ais-sobre-nos/anais/



12 

  

Torres (2009 p.8), por sua vez, busca elementos do welfare state, para ratificar esse 

pensamento. No art. 2º da DUDH, de 1948, estão contidos os elementos necessários ao 

mínimo existencial, bem como algumas noções sobre um estado social e assistencialista: 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 

meios de subsistência fora de seu controle12 (Declaração Universal dos direitos 

Humanos, 1948, p.p. 2-3). 

 

Destaca-se que o mínimo existencial difere entre Países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. Naqueles, os direitos sociais já estão estabelecidos ou desenvolvidos: 

refletem uma realidade fundada em direitos adquiridos ao longo de várias décadas de lutas.  

O que se tem de novidade no mundo pós-guerra, principalmente na Alemanha, 

não são apenas as estruturações e afirmações de direitos, regras e princípios. O 

que se modifica nesse período são paradigmas do constitucionalismo, sendo 

ponto fulcral do pioneirismo alemão a criação do Tribunal Constitucional, sendo 

1950 marcado por esse grande avanço jurídico, fundamental não apenas na 

Alemanha, como também para todo o mundo. (BUCCI,2006, p.6). 

 

Com tais avanços, os direitos passaram a ter lugar privilegiado para debates, 

levando o envelhecimento a ser amplamente discutido, tanto em âmbito mundial quanto 

nacionalmente, desencadeando o fenômeno da criação de normas específicas às pessoas 

idosas, que influenciaram vários debates sobre a proteção e afirmação de direitos.13 

Intensificadas as controvérsias, cabe trazer o entendimento de Torres (2009, p.13), 

estudioso que argumenta que as constituições que surgiram começaram a trazer direitos ao 

mínimo existencial, entrelaçado, de forma discreta, com os direitos sociais, “sendo missão 

deveras difícil detectar-lhes a jusfundamentalidade.” 

Desta Forma nota-se a funcionalidade da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 e do Estatuto do Idoso no trabalho para a garantia de direitos para as 

pessoas idosas. Partido da premissa que a CRFB/88 é de cunho geral e o Estatuto do Idoso 

de cunho específico, as normas ali descritas no segundo documento são muito mais nítidas 
                                                           
12 Para maiores detalhes, http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf, acesso em 

12/06/2017. 
13 Formas de debates de âmbito internacional encontra-se, primeiramente, o Vienna International Plan Of 

Action On Aging-1982. Já em âmbito nacional a base do aprofundamento de proteção dos direitos das 

pessoas idosas ocorre em 1994, por meio da LEI Nº 8842 que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e a 

criação do Conselho Nacional do Idoso.  
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e criadas especialmente visando o desenvolvimento social da pessoa idosa, sempre 

enfocando a dignidade e o desenvolvimento com qualidade.  

Da mesma forma como já explanado acima, a solidariedade explícita encontrada no 

Estatuto do Idoso é de significado de obrigação entre partes. No capítulo III, “Dos 

Alimentos” demonstra a obrigação de alimentar (BRASIL, 2003). Se os familiares não 

tiverem condições econômicas para arcar com o sustento da pessoa idosa, fica a cabo do 

Estado por meio da assistência social. 

O foco da solidariedade aqui abordado seria o relacionado à fraternidade, 

diretamente enraizado ao princípio da Revolução Francesa. Na CRFB/88 (BRASIL, 1988) 

encontra-se no Art. 3º os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no 

qual em seu primeiro inciso está disposto que é objetivo o de construir uma sociedade 

livre, justa e solidária. Já no Estatuto do Idoso estão inseridos elementos que direcionam ao 

princípio da solidariedade. A Solidariedade é explicita no Arts. 2º e 3º do Estatuto do Idoso 

que traz a seguinte redação:  

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-

lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 

preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. (BRASIL, 2003, s/p) 

 

Vê-se que a solidariedade é pouco explicitada tanto da DUDH/48 em âmbito 

internacional quanto na CF/88 e Estatuto do Idoso em âmbito nacional. Fica dessa forma 

subjetiva à análise de vários pontos para desta forma desembocar no princípio aqui 

aludido. 

Desta forma para Kalache (2010, p. 197) uma forma de efetivar os direitos de 

solidariedade e de outros direitos seria inicialmente promover a discussão específica 

relacionada às pessoas idosas através de um Convenção Internacional, para Kalache (2010, 

p. 200) a Convenção seria fundamental pois: 

- A discriminação por idade é inaceitável, ainda que frequente em virtualmente 

todos os países;  

- Gozar de direitos faz que a vida das pessoas se transforme se transforme para 

melhor, com dignidade, mais segurança, como membros da sociedade, iguais a 

quaisquer outros; 
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- As leis internacionais existentes não são suficientes para proteger os direitos 

das pessoas idosas; 

- O respeito aos direitos das pessoas idosas resulta em um processo de 

desenvolvimento mais harmonioso, no qual respeito, dignidade e ter voz ativa 

são reconhecimentos em paralelo à segurança material e bem-estar dos próprios 

idosos; 

- Uma abordagem de direitos humanos fornece um marco de standards 

(inclusive para a prestação de serviços), em relação aos quais progressos podem 

ser medidos. (KALACHE, 2010, p. 200) 

 

Esta forma explicitada por Kalache (2010, p.200) seria um meio de buscar efetivar 

direitos das pessoas idosas, tentando por meio de uma convenção abordar a importância do 

grupo estudado, além de elencar aos países membros o que seria vital para o 

desenvolvimento e proteção das pessoas idosas. 

Passando por elementos do princípio da Igualdade, posteriormente por divisões do 

princípio da Liberdade e por fim desembocando na Fraternidade tendo como foco o sentido 

solidário. Esses três princípios configuram um tripé que sustenta um documento 

importantíssimo que é a DUDH/48 e serve alicerce para o estabelecimento de novos 

documentos e novos direitos. A importância da DUDH/48 e seus princípios na vida das 

pessoas idosas é indiscutível, notando a forme influência na CFRB/88 e desdobramentos 

no Estatuto do Idoso e em convenções específicas sobre o envelhecimento (que será objeto 

de estudo para um momento oportuno). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao crescimento do número de pessoas idosas no mundo e no Brasil, cada 

vez mais é necessário uma maior e melhor proteção para tal cada, vez que imprescindíveis, 

visto a evolução e a ampliação de tal grupo em sociedade. 

A precisão de a pessoa idosa ter a afirmação dos seus direitos começa quando o seu 

número começa a tomar destaque me âmbito internacional e nacional. Conforme análise, a 

luta por afirmação de direitos é de longa data. Os debates sobre os direitos iniciaram-se, 

em 1948, com as primeiras gerações de direitos fundamentais de forma geral, passando 

para o foco das pessoas idosas em 1983, em Viena, desde então, tais temáticas continuam 

amplamente discutidas.  
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Em toda a abordagem feita, destaca-se a proteção dos direitos humanos, 

fundamentais e sociais. Grande parte dos direitos estão normativizados em nosso 

ordenamento, relegando o direito internacional.  

A maior carência se encontra na falta de explicitação do princípio da solidariedade 

de forma ampla na CF/88 e no especificamente no Estatuto do Idoso. Assim como na 

DUDH/48, precisa-se reunir elementos e analisar conceitos para se chegar ao princípio que 

tenha o teor que era descrito na Revolução francesa (fraternidade). O termo solidariedade 

encontra ainda explicita diz respeito a responsabilidade civil e obrigação em prestação 

alimentícia para a pessoa idosa (Estatuto do idoso Art. 12º) 

A solidariedade tem papel importante na vida da pessoa idosa, pois através do 

princípio pode-se ocorrer uma maximização da qualidade de vida e minimização da 

vulnerabilidade e desigualdade.  

No entanto, o que se nota é a crescente onda de discussões sobre os direitos das 

pessoas idosas, por meio de Planos e princípios internacionalmente e de políticas públicas 

e Estatutos interno.  

A pessoa idosa carece de atenção, é latente o seu desejo de crescimento, de 

desenvolvimento e qualidade de vida. Os direitos de solidariedade, juntamente com a 

igualdade e liberdade, se afirmados e efetivados, devem melhorar e muito o bem-estar 

social das pessoas idosas.  

Assim, para um desenvolvimento consciente e saudável da população, seria 

necessário a efetivação e aplicabilidade do tripé basilar da revolução francesa e das três 

primeiras gerações de direitos fundamentais, Igualdade, Liberdade e Fraternidade 

(Solidariedade).  
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