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Resumo:  O presente estudo, voltado para a realidade da população idosa, conceitua tal faixa 

etária, de acordo com vários estudiosos. O crescimento de tal população, em vários países do 

mundo, é acompanhado por ampla legislação protetiva, ainda distante na efetividade, 

sobretudo no contexto latino-americano. Sendo patente tal realidade, estuda-se uma solução 

apresentada pelas próprias normas: a formação de conselhos, dos quais tomam parte cidadãos, 

governo, órgãos da sociedade civil no objetivo de se constituir num eficiente grupo de pressão 

por tais garantias.  

 A escolha de São Paulo e Montevidéu, então, atendeu a algumas disparidades: a 

capital uruguaia já enfrenta há mais tempo o problema do envelhecimento, mas dele cuida 

como se fosse uma questão previdenciária, com algumas iniciativas de cunho assistencialista. 

Já São Paulo, num crescente aumento de sua população idosa, possui mecanismos de 

participação, os quais ainda distantes de serem eficiente grupo de pressão pelos direitos do 

idoso.  

Palavras-chave: Idoso, Conselhos, participação popular. 
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Resumen: El presente estudio, vuelto hacia la realidad de la población anciana, conceptúa tal 

franja etaria según varios expertos. El crecimiento de esa población, en muchos países del 

mundo, se hace acompañar por amplia legislación protectiva, todavía distante en la 

efectividad, sobretodo en el contexto latinoamericano. Siendo evidente como es esa realidad, 

se considera una solución presentada por las propias normas: la formación de consejos, de los 

cuales toman parte ciudadanos, gobierno y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo 

de se constituir un eficiente grupo de presión por tales garantías. 

Así, en la elección de San Pablo y Montevideo se han considerado algunas disparidades: la 

capital uruguaya afronta ya hace más tiempo el problema del envejecimiento de la población, 

pero lo trata como una cuestión previsional, con algunas iniciativas de característica 

asistencialista. San Pablo, por su parte, con un aumento de su población anciana, posee 

mecanismos de participación, los cuales son todavía poco eficaces como grupos de presión 

por los derechos de las personas de la tercera edad. 

Palabras clave: Anciano, Consejos, participación popular. 
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Abstract: The present study, aimed to aged population reality, defines such aging range, in 

accordance with some scholars. The growth of such population, in several countries of the 

world, is followed by ample protetive legislation, although still distant in terms of 

effectiveness, mainly in Latin American context. Being stated such reality, it is studied a 

solution presented by legal norms themselves: the formation of Councils, composed of 

citizens, government and agencies of the civil society whose purpose is to constitute an 

efficient lobby to act in favor of elderly guarantees. 

The choice of São Paulo and Montevideo cities, then, pointed to some disparities: 

Uruguay´s capital has been facing aging problem for more years than São Paulo city, but 

handles the problem as if it is a pension question, with some palliative initiatives. São Paulo 

city, presenting an increasing number of its aged population, has participation mechanisms, 

which are still distant from being an efficient lobby for the rights of the aged ones.  

Keywords: Elderly, Councils, popular participation. 
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