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RESUMO: No Brasil, o cuidado e atenção com a terceira idade ainda encontra 
distanciamento entre o positivado na legislação e o tratamento real. Dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, indicam que em 2010, cerca 
de 7,32% da população economicamente ativa é composta por pessoas acima 
dos 60 anos de idade. Diversos fatores convergem para a construção desse 
percentual, seja pela necessidade financeira, expectativa de vida aumentada ou 
vontade de permanecer ativo em sua atividade laborativa. Essa faixa da 
população, movimenta cerca de 20% de tudo que se gasta no seguimento do 
turismo. Diante desse pujante nicho de mercado, as empresas que atuam 
diretamente na oferta de produtos e serviços para a população da terceira idade, 
vem aprimorando cada vez mais seus portfólios para fidelizar esses clientes com 
perfil diferenciado. Sua experiência de vida, agrega planejamento financeiro, 
otimização de recursos, pagamento à vista e fluidez nas decisões. Em sentido 
reverso, denota-se que com toda extensa gama de valor agregado que a 
população da terceira idade possui, não vislumbramos atuação consistente para 
além do olhar empresarial desse potencial consumidor. Segmentos como o do 
turismo e assistência ao idoso, não contam com seu know-how, em percentuais 
relevantes e posições de destaque nas diversas áreas como: consultoria, 
diretoria ou gerência. A grande massa de desempregados, associados à busca 
da jovialidade a todo custo, tem ofuscado e afastado esse rico profissional. 
Certamente há resquícios culturais nesse cenário que perpassam pela 
necessidade de uma mudança pedagógica no cerne do ensino secular. A 
inserção modular e continuada de uma disciplina propedêutica transversal do 
ensino fundamental ao ensino superior, poderia melhor abastecer o hoje 
estudante e futuro profissional, com ferramentas de reconhecimento, 
mensuração e melhor aproveitamento desse multifacetário profissional que vem 
sendo alijado de todo processo laboral. Em tempos de globalização e todas as 
formas de inclusão (digital, social, familiar, etc..), fechar os olhos para a 
população da terceira idade é renegar sua história, vivências, marcas e 
contribuições para a evolução da humanidade. 
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