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RESUMO: A presente pesquisa objetiva efetuar o levantamento da situação 
fática e jurídica na qual vivem as pessoas idosas no Brasil e na Ibero-América, 
com ênfase na Região Metropolitana de Belo Horizonte e na Região Centro-
Oeste do Estado de Minas Gerais. Trata-se de um tema muito antigo e universal, 
devido a uma grande inclinação da humanidade ao abandono das pessoas 
idosas à própria sorte. Porém, desde que a solidariedade social passou a 
justificar, como princípio jurídico fundamental, o sistema constitucional da 
seguridade social, no capítulo da assistência social da Constituição brasileira, o 
reconhecimento e a proteção da dignidade da pessoa idosa aumentou e vem se 
tornando cada dia mais efetiva, através das políticas públicas e privadas voltadas 
especificamente para o bem-estar das pessoas idosas. Nesse sentido, surgiu, 
recentemente, no Brasil, o conceito de Instituição de Longa Permanência do 
Idoso (ILPI), como um ramo especializado da assistência social voltado para o 
envelhecimento das pessoas com dignidade. Trata-se de uma forma de 
promoção da efetivação desse direito social, assertivo e inclusivo, dos cidadãos 
idosos. Releva, portanto, compreender as experiências desenvolvidas na prática 
jurídica cotidiana desta modalidade de instituição, sob o prisma do 
relacionamento individual, familiar, coletivo, social e público. Tendo em vista a 
característica do provisionamento, que é típica dos direitos sociais de segunda 
geração, releva apurar e definir as fontes do financiamento das ações 
implementadas por esta instituição de proteção social das pessoas idosas. Para 
tanto, utilizaremos os métodos comparado e analítico-dedutivo, para identificar 
os modelos de proteção social das pessoas idosas no direito brasileiro e no 
direito ibero-americano, e para verificar a eficácia da proteção social por elas 
desenvolvida. No estágio atual da pesquisa, já identificamos a existência de 
diversas instituições sociais que acolhem as pessoas idosas, em caráter 
temporário e em caráter permanente, nos limites territoriais delimitados pela 
nossa pesquisa de campo, e que desenvolvem objetivos os mais variados. Como 
resultado parcial, já apuramos algumas características gerais existentes no 
relacionamento entre os idosos protegidos e as instituições privadas que os 
abrigam, restando, ainda, delimitar e definir se as ações por elas desenvolvidas 
se inserem nas atividades típicas da assistência social ou se transbordam para 
o campo da prestação de serviços de assistência, com a consequente 
configuração de um contrato de assistência. 
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