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RESUMO

Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que até 2025 o Brasil será o sexto país com maior número de idosos no mundo, realidade já 
visualizada na população brasileira, que vem envelhecendo nos últimos anos de maneira muito acelerada. Isso se dá pelo aumento da expectativa 
de vida e diminuição das taxas de mortalidade, natalidade e fecundidade. Seja como uma conquista científico-social ou como uma conseqüência 
natural da vida, esse fenômeno, chamado de transição demográfica, acontece não apenas no Brasil, mas no mundo. O aumento do número de 
idosos causa grande impacto na sociedade, principalmente, nos setores de saúde, mercado de trabalho e assistência social. Todavia, o 
envelhecimento populacional não deve acontecer apenas de forma quantitativa, a qualidade de vida desta faixa etária da sociedade é primordial. 
Daí o alerta para o desenvolvimento de políticas públicas que resguardem os direitos fundamentais dos idosos. Para tanto, o objeto deste 
trabalho é analisar a elaboração e aplicabilidade destas políticas públicas, bem como, sua importância e seus reflexos na sociedade. A 
metodologia adotada, quanto ao procedimento técnico, foi bibliográfica e documental, com fins descritivo e exploratório, e quanto aos 
resultados, pura e qualitativa. Ao averiguar os aspectos como qualidade de vida, longevidade e independência física, psíquica e econômica, 
verifica-se que o segmento idoso, em crescimento no país, contribuirá para mudanças estruturais na sociedade, daí a necessidade de integração e 
adequação social. Para tanto, os governos não podem ficar inertes frente ao movimento que se apresenta, urge a necessidade de elaboração e 
execução efetivas de políticas públicas nas agendas governamentais que promovam a sustentabilidade e a dignidade dos idosos, contemplando 
necessidades, direitos e capacidades, promovendo uma sociedade coesa e inclusiva. Ato reflexo, com base no artigo 1º da Constituição Federal de 
1988, que trata como princípios fundamentais do Estado Brasileiro à cidadania e à dignidade da pessoa humana, promulgou-se a Lei nº 
8.842/94 – cujo teor explana uma política nacional de proteção ao idoso, regulamentada pelo Decreto nº 1.948/96, e, paripassu, em 2003, entrou 
em vigor o Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/03. Entretanto, a existência de normas jurídicas regulando as condutas e o segmento não 
representou sinônimo de aplicabilidade e efetividade das mesmas, pelo menos não no âmbito de descentralização e ativismo social. Daí ser 
essencial o conhecimento da população sobre a temática, bem como, sua participação, para que haja a valorização e a inclusão do idoso não 
apenas nos descritos legais, mas no cotidiano social, visto que o envelhecimento da população é uma realidade. Logo, um planejamento público 
autônomo, fomentado nos direitos humanos, com o auxílio de políticas públicas descentralizadas, por meio de parcerias com a sociedade civil 
organizada, para que se possa envelhecer de forma saudável, produtiva e prazerosa, assegurando aos idosos, seus direitos e deveres, garantindo-
lhes a inclusão social e o envelhecimento ativo é medida não apenas urgente, mas justa.

Ciências Jurídicas

Direito
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


