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Resumo: Idoso é todo aquele que possui idade igual ou superior a 60 anos. A
escalada do envelhecimento impõe uma série de desafios a serem superados.
Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), foi constatado
que as pessoas com mais de 60 anos arcam com, pelo menos, metade da
despesa familiar em 53% dos domicílios brasileiros. E esses percentuais vão
se elevando na medida em que os idosos sejam de classes mais modestas.
Diante de tais dados, pode aparentar que a terceira idade é questão tratada
adequadamente nos mais diversos contextos. Contudo, o intuito do estudo aqui
exposto é demonstrar através de relatos e dados técnicos, o descaso sofrido
cotidianamente por idosos, de familiares, sociedade e Poder Público, enquanto
estes deveriam cumprir com a obrigação de resguardar os direitos e garantias
fundamentais assegurados com absoluta prioridade, de acordo com a Lei
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Também é meta alertar interessados quanto
aos direitos inerentes à faixa etária e a proteção integral de que trata a Lei.
Bem como enfatizar a importância do idoso, considerando que a informação
propagada aos jovens possa proporcionar melhor adaptação social. Por meio
de visitas realizadas pelo Projeto de Extensão da URCA (Universidade
Regional do Cariri), Direito ao Alcance de Todos, a escolas da cidade do CratoCE no ano de 2018, verificou-se empiricamente a carência de conhecimento
básico sobre o direito pátrio. Quando o código é destrinchado e artigos que
tratam de direito à vida digna, saúde e, principalmente respeito à convivência
familiar e comunitária são expostos, surgem relatos que trazem à baila a
questão da visibilidade do idoso. Conclui-se que a classe idosa é vulnerável
sofre constante violência na atualidade. Acredita-se que a informação
transmitida para além dos muros da Universidade, seja por meio do projeto de
extensão ou da produção de trabalhos científicos, é a maneira mais eficaz de
proporcionar acesso efetivo aos direitos, haja vista que o conhecimento é o
primeiro passo para a luta. Palavras-chave: Idoso. Valorização. Direitos.
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