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FATORES QUE INFLUENCIAM A INSERÇÃO DA PESSOA IDOSA 
NA ATUALIDADE BRASILEIRA

O tema proposto para o trabalho abrange o recorte de pesquisa em andamento realizada em Curso de
Especialização em Gerontologia, um uma universidade estadual no Paraná e aborda a garantia de direitos como
construção de práticas decorrente das influências e tendências ultrapassadas dos discursos das políticas para a
pessoa idosa no Brasil.

Com a aprovação da Política Nacional do Idoso, Lei Nº 8.842/1994 e sua regulamentação por meio do Decreto Nº
1.948/1996 foi também criado o Conselho Nacional do Idoso.

Quase uma década mais tarde, orientada pelo Plano de Madri, foi sancionada em 1º de outubro de 2003, a Lei nº
10.741 dispondo sobre o Estatuto do Idoso. A participação ativa dos idosos na sociedade, no desenvolvimento, na
força de trabalho e na erradicação da pobreza; a promoção da saúde e bem-estar na velhice e, a criação de um
ambiente propício e favorável ao envelhecimento foram os três princípios basilares do plano que inspirou a criação
do estatuto no Brasil.

Nessa mesma época o tema se tornou alvo da elaboração de políticas públicas nas agendas nacional e
internacional. Contudo, à medida que a população envelhecia, as preocupações com a economia, principalmente
nos países em desenvolvimento, tomaram proporções maiores do que a atenção à saúde, trabalho, segurança e
qualidade de vida.
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No decorrer da pesquisa percebe-se que a garantia de direitos da pessoa idosa não só falha em seu objetivo como
também geram preconceitos, discriminação e exclusão social. Esses fatos puderam ser constatados recentemente
com a medidas de isolamento e posteriormente de vacinação contra o COVID19. No entanto, ao contrário dos
avanços de garantias legais aos direitos, as condições reais de vida da população idosa no Brasil são precárias, visto
que não há garantia de direitos preconizada pelos preceitos legais instituídos com esse fim.

Identificar traços das influências e tendências do discurso na construção das políticas da pessoa idosa no Brasil.

O enquadramento teórico da pesquisa situa-se na abordagem qualitativa, de procedimento bibliográfico e
documental, com referencial teórico metodológico da sociologia crítica, utilizando como metodologia de análise de
dados a Abordagem do Ciclo de Políticas, de Stephen Ball e colaboradores (1992).

Em síntese, o trabalho permitiu concluir, preliminarmente, que o modo como se estabeleceu tradicionalmente a
relação entre a dominação econômica, política e cultural refletiu na ausência de diversidade das políticas
implantadas.


