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RESUMO: O IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) revela o aumento da 
população idosa brasileira, no Paraná e no Município de Ponta Grossa. No entanto, embora esse 
aumento demonstre que a longevidade é possível, não é indicativo de que a pessoa idosa, nas 
relações sociais estabelecidas com os demais segmentos populacionais encontre apoio, isso porque 
boa parte do restante da população não compreende que o idoso necessita de atenção especial e 
direitos que lhe garantam qualidade de vida. Em virtude disso a promulgação da lei 10.741, de 1° de 
Outubro de 2003 – Estatuto do Idoso teve como finalidade regular os direitos da pessoa com idade 
igual ou superior a 60 anos, e penalizar os que infligirem as normas de proteção ao idoso. 
Considerando o disposto no Capitulo V, Dos Direitos Fundamentais, da referida lei, que garante o 
direito do idoso ao acesso a Educação, Cultura, Esporte e Lazer, buscou-se verificar se o Município 
de Ponta Grossa está assegurando o acesso das pessoas idosas a este direito. Para tanto, 
contactou-se os órgãos públicos do município afetos ao referido direito com o intuito de levantar 
informações sobre quais são as ações, os serviços e atividades disponíveis à população idosa, as 
quais serão apresentadas neste trabalho.  
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Introdução 

 
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo está no centro de uma 

transição do processo demográfico único e irreversível que irá resultar em populações mais velhas 
em todos os lugares. À medida que as taxas de fertilidade diminuem a proporção de pessoas com 60 
anos ou mais deve mais que triplicar, alcançando dois bilhões em 2050. 

O censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
mostra que 7,4 % da população Brasileira têm mais de 65 anos.  Isso devido à queda da taxa de 
fecundidade e da taxa de mortalidade.  Em pesquisa realizada no site do IPARDES, constatou-se 
também que no Estado do Paraná o aumento da população idosa passou de 27,29% em 2007 para 
32,98% em 2010 e que no município de Ponta Grossa o número de 27,11% idosos em 2007, 
aumentou para 28,04% em 2010. 

Os dados remetem à possibilidade de afirmar que na atualidade, o desejo de viver mais 
tem sido alcançado pelo progresso da medicina e da tecnologia. Contudo, viver melhor, desejo da 
grande maioria dos idosos, leva a refletir de que o idoso que tiver acesso a ações de 
desenvolvimento e convivência terá melhores condições de longevidade.  

Portanto, a preocupação acerca do aumento da população idosa é encontrar meios que 
possam contribuir para a melhora da qualidade de vida do idoso. Esta melhoria, está relacionada a 
uma infinidade de medidas em prol do atendimento às preocupações do idoso, às suas  expectativas, 
bem como dos valores, da cultura, das atividades intelectuais, das relações mantidas com outras 
pessoas, visando um bem-estar pessoal e social. 

As dificuldades no meio social é um enorme agravante com a chegada do envelhecimento, 
pois existe o preconceito e o não entendimento do restante da população, sobre as necessidades 
especiais e os direitos do idoso. Para garantir os direitos e penalizar as pessoas e as entidades que 
violarem tais direitos, foi promulgada a Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. 

O Estatuto do Idoso tem como objetivos definir medidas de garantia à proteção as pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos, chamar a atenção da população para a valorização da pessoa 
idosa, vencer os preconceitos e tabus do envelhecimento, e compreender a necessidade de estarem 
inseridos na sociedade para garantir sua qualidade de vida. 

Anterior ao Estatuto do Idoso, tem-se a Lei N° 8.842, de 4 de Janeiro de 1994, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Idoso e no Estado do Paraná tem-se a Política Estadual do Idoso, Lei N° 
11.863 de 23 de outubro de 1997. 

O NASJEPI, Núcleo de Assistência Social, Jurídica de Estudos sobre a Pessoa Idosa, 
enquanto Projeto de Extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), dentre os seus 
objetivos visa realizar pesquisas e estudos sobre o envelhecimento e a garantia de direitos da pessoa 
idosa.  

Em pesquisa realizada no site do IPARDES, constatou-se que atualmente no município de 
Ponta Grossa a população idosa chega a aproximadamente a 28,04%. 

Desta forma, considerando os direitos fundamentais garantidos pelo Estatuto sentiu-se a 
necessidade, como estagiárias do projeto, de verificar se conforme o disposto no Capítulo V sobre a 
garantia do direito do idoso ao acesso a Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o Município de Ponta 
Grossa está assegurando às pessoas idosas o acesso a este direito. 

 
 

 
Objetivos 
 
Geral – Verificar se o Município de Ponta Grossa está assegurando o acesso das pessoas idosas a 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer conforme o disposto no Capítulo V do Estatuto do Idoso.  
 
Específicos –  
. Pesquisar e contatar os órgãos que no município de Ponta Grossa, são afetos ao direito da pessoa 
idosa, de acesso a Educação, Cultura, Esporte e Lazer;  
. Levantar informações e demonstrar a disponibilidade de ações, serviços e atividades desenvolvidas 
por estes órgãos, que asseguram o acesso da população idosa ao referido direito. 
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Metodologia 
 

Pesquisa sobre o envelhecimento populacional e sistematização dos dados estatísticos sobre o 
aumento da população idosa em nível mundial, no Brasil, no Paraná e região. 

Leitura do Estatuto do Idoso e discussão sobre a garantia dos direitos fundamentais com 
ênfase no direito ao acesso a Educação Cultura, Esporte e Lazer. 

Pesquisa dos órgãos que no município, devem assegurar o acesso da pessoa idosa ao referido 
direito. 

Contatos telefônicos e entrevistas com os responsáveis por tais órgãos para obter informações 
sobre as ações, serviços e atividades desenvolvidas no sentido de assegurar o acesso ao direito 
garantido. 

Sistematização e reflexão sobre as informações obtidas.     
 

 
Resultados 
 

Quanto ao direito à Educação buscou-se informações nos órgãos responsáveis pelo ensino 
médio sobre as ações destinadas à população idosa, mas infelizmente não obteve-se resultados. 
Porém em nível Superior a Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG tem como função 
extensionista, a Universidade Aberta para a Terceira Idade (UATI), criada em 1992, tendo como 
objetivo: a valorização do idoso; o resgate a dignidade e cidadania; a melhora na qualidade de vida; a 
elevação na auto estima, a integração e ampliação da participação do idoso. Sendo assim, possibilita 
a aquisição de conhecimentos e atualização. O curso tem a duração de um ano e meio, e para poder 
ingressar na Universidade é necessário ser alfabetizada e ter acima de 55 anos. 

 A UATI conta com disciplinas teóricas e praticas. Sendo as teóricas: Sociologia, Filosofia, 
Psicologia, Direito, Previdência Social, Historia, Geografia, Relações Humanas, Educação, 
Esoterismo, Política, Economia, Medicina, Fisioterapia, Odontologia, Nutrição, Jornalismo, Turismo, 
Educação Física e Meio Ambiente. As praticas são: Dança de Salão, Natação, Hidroginástica, 
Biodança, Relaxamento e alongamento, Atividades Esportivas, Informática, Francês, Espanhol, 
Inglês, Oficina da comunicação, Pintura, Artesanato, Seresta, Teatro e Yoga.  

Em entrevista com a Coordenadora da UATI, Prof.ª Rita de Cássia da Silva Oliveira, 
tivemos a informação de que a UATI funciona continuamente há 22 anos, tendo atualmente 90 alunos 
que ingressaram no corrente, e outros 60 alunos que iniciaram no ano de 2012 e se formarão em 
julho desse ano.  

Desta forma, percebe-se que a atividade extensionista cumpre com o disposto no Art. 25 do 
Estatuto do Idoso 

 
O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e 
incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao 
idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual.  

 
Em contato realizado com a Secretaria Municipal da Cultura, o Diretor de Cultura Cirilo 

Barbisan relatou sobre algumas atividades oferecidas pela secretaria no ano de 2012, como o projeto 
“Eu conto, Você Conta”, realizado em parceria com a Secretaria de Turismo e Fundação Pró 
Amor/Departamento do Idoso, que contou com aproximadamente 90 participantes todos idosos. Os 
causos e histórias relatados resultaram na publicação do livro ‘Causos e Lendas de Ponta Grossa’, e 
a publicação foi um grande sucesso. 

 
Art. 21 § 2

o
 Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para 

transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da 
memória e da identidade culturais. (ESTATUTO DO IDOSO, 2009 p.19) 

 
  
Cirilo Barbisan menciona que está previsto um projeto entre o CRAS e a Secretaria da 

Cultura, mas que ainda não definiram que tipo de atividades que serão realizadas. Relata também 
que todos os eventos culturais que são realizados contam com todo tipo de público inclusive com 
idosos, já que enviam convites a todas as entidades da cidade. 

Na Secretaria de Turismo conversamos com a Chefe de seção de programas e projetos 
Micheli Justus Introvini que informou não haver nenhum projeto ou atividade relacionada diretamente 
para o idoso, mas mencionou o projeto Conhecendo PG, que é realizado em parceria com entidades, 
associações, escolas municipais e estaduais, grupos do SOS, UATI, FAPI, faculdades etc.  
abrangendo todo o tipo de publico. 
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Ainda quanto as atividades culturais e de lazer, o Estatuto do Idoso, dispõe no Art. 23 que   
 

A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante 
descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, 
culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.  

 
De acordo com a informação obtida na Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa, 

com o Assistente Cultural Osmar Silvestre, o Cine Teatro Ópera (casa de espetáculos de Ponta 
Grossa) cumpre com o disposto no artigo acima citado. O beneficio é oferecido de acordo com o 
controle na entrada da casa, onde é solicitada a carteira de identidade para a verificação da idade. 
Outra medida é tomada na divulgação dos eventos quando se é informado quem são os beneficiados 
com a meia-entrada, ou seja, idosos, professores, estudantes e doadores de sangue. 

O município disponibiliza ainda, através da Secretaria de Assistência Social, projetos 
desenvolvidos na Fundação Pró Amor/ Departamento do Idoso, localizada na Praça Getulio Vargas – 
Bairro Nova Rússia, onde são realizadas diversas atividades na área social. A professora de 
educação física, Sirlei de Fátima dos Santos é uma das responsáveis por essas atividades que são 
realizadas somente com idosos a partir de 60 anos, considerados aptos por um atestado médico, e 
também por exames dermatológicos.  

São realizadas atividades como: hidroginástica, natação (porém no momento a piscina esta 
desativada) academia, caminhada, alongamento, dança e brincadeiras. A caminhada inicia-se as 
08h30min, todas as sexta feiras, no Parque Ambiental de Ponta Grossa, e conta com uma equipe de 
estagiários de enfermagem, que confere a pressão de todos os idosos. Após a caminhada, todos têm 
direito a um lanche, com café, pão e frutas. Além disso, ocorre durante o ano, torneios de boliche, 
dominó, bilhar, bocha, truco, canastra, entre outros eventos festivos como os bailes e feiras.  

A Fundação Pró Amor/ Departamento do Idoso é responsável também pelos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento dos Vínculos com o Idoso, que são prestados em locais instalados em 
diversos pontos da cidade estão distribuídos pela cidade. Nesses locais os idosos fazem trabalhos 
manuais (pintura, crochê, tricô) participam de jogos, bailinhos e ainda são distribuído lanches e 
almoço.  Para que essas atividades se concretizem, a Assistente Social responsável, Marlene Stelle, 
que nos recebeu no Departamento do Idoso, relatou que são realizadas reuniões com os 
responsáveis pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos com o Idoso, para 
orientações, e repasses de informações sobre eventos, palestras e festas, bem como de alimentos e 
materiais. 

A assistente social mencionou ainda, que atividades de incentivo a leitura e alfabetização 
não são realizadas, porque não há interesse por parte dos idosos, e também porque existe a grande 
dificuldade do idoso escutar e enxergar, tanto que a biblioteca disponível, nunca é usada pelos 
idosos, mas que freqüentemente são realizadas palestras e oficinas educativas. 

 
 

Conclusão 
 

A discussão sobre o envelhecimento e sobre os problemas que circundam a pessoa idosa 
nos leva a refletir sobre a necessidade da aceitação e interação dos idosos na sociedade, uma vez 
que o numero da população é crescente em nosso país. Em virtude desse crescimento torna-se 
indispensável compreender que os direitos dos idosos garantidos pela Lei N° 10.741- Estatuto do 
Idoso devem ser efetivamente assegurados. 

Percebeu-se que há no município de Ponta Grossa várias ações voltadas para o idoso que 
lhe asseguram o acesso a cultura, esporte e lazer, porém pelas poucas informações obtidas em 
relação ao direito ao turismo e a educação, bem como pelas dificuldades em obtê-las, observa-se que 
as ações são mínimas, podendo-se afirmar que praticamente na área da educação não há ações 
voltadas para a pessoa idosa. Considerando que tivemos dificuldades em obter as informações, 
supõe-se que a população idosa não acessa o direito por desconhecer as ações desenvolvidas.  

Ainda que, no município sejam desenvolvidas ações referentes aos direitos abordados, 
suprindo parcialmente as necessidades de divertimento e entretenimento, observa-se que permanece  
o desafio da implementação de políticas publicas que atendam ao que dispõe o Estatuto do Idoso ao 
direito à Educação Cultura, Esporte e Lazer. 
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