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OSASCO - 2016 

1. NATUREZA ACADÊMICA 

Este projeto de extensão tem como foco o Conselho Estadual do Idoso de São 

Paulo e o Conselho Municipal do Idoso de São Paulo e envolve várias áreas do 

conhecimento das ciências sociais e humanas. Tem-se primeiramente, o objetivo de 

realçar a importância das temáticas do Controle Social, do Envelhecimento e da 

Longevidade, as quais vêm ganhando progressivo espaço nas agendas governamentais. 

Ademais, visa-se possibilitar, do ponto de vista dos professores propositores do projeto, 

discentes envolvidos (alunos da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP - 

campus Osasco) e da comunidade externa, a integração de conteúdos teóricos e práticos, 

além de estimular reflexões e ampliar seus conhecimentos sobre os temas da 

participação societal e do envelhecimento populacional, conhecer as vivências e 

impressões dos atores integrantes dos conselhos, bem como dos gestores destes 

organismos, com o intuito de estimular maior intercâmbio de conhecimentos entre 

academia e comunidade.  

No final, a partir das trocas acima mencionadas, aspira-se contribuir para o 

aprimoramento do funcionamento de ambos os conselhos e para o fortalecimento de seu 

papel no processo decisório de políticas públicas, voltadas para o segmento dos idosos. 

  Em relação ao envelhecimento e a maior longevidade da população, vale 

ressaltar que esta é uma das tendências mais evidentes a se manifestar no século XXI, a 

qual tem desdobramentos importantes no médio e no longo prazo, nas mais diversas 

searas da sociedade contemporânea.  A esse respeito, saliente-se a importância das 

conclusões expostas no relatório “Envelhecimento no Século XXI: Celebração e 

Desafio”, publicado em 2012, pelo Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA, 

em conjunto com a HelpAge International
1
, o qual reafirma que o envelhecimento da 

população é uma realidade incontestável, que está ocorrendo em todas as regiões do 

mundo, em diversos países, com vários níveis de desenvolvimento, sendo notório que 

este processo se manifesta muito mais rapidamente nos países em desenvolvimento. 

(UNFPA - Fundo de População das Nações Unidas -2012). 

                                                           
1
 A HelpAge International é uma organização não-governamental que auxilia pessoas idosas a reivindicar 

seus direitos, buscando também protegê-las da discriminação e da pobreza, para que possam levar uma 

vida ativa, saudável,com dignidade e segurança. 
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No Brasil, apesar da preocupação com as questões decorrentes do envelhecimento 

populacional ser relativamente recente, não há como desconhecer que o contingente de 

idosos cresce a taxas bastante elevadas. Conforme os dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – 2013, os idosos já correspondem a 13% da população 

brasileira, sendo que nosso país já faz parte do grupo de nações em que o segmento de 

pessoas idosas apresenta um dos crescimentos mais acelerados no contexto mundial 

(PNAD – 2013). A esse respeito, segundo o último Censo Demográfico Brasileiro, 

realizado em 2010, a expectativa para o século XXI, mais precisamente para o ano de 

2025, é a de que o Brasil tenha a sexta maior população de idosos no mundo, com 

aproximadamente 32 milhões de pessoas incluídas neste grupo. Com efeito, desde 1970, 

verifica-se que o número de idosos, no Brasil, vem crescendo em termos proporcionais 

mais do que qualquer outra faixa etária do país. Neste particular, vale lembrar que na 

década de 1970, a expectativa de vida era de 53,5 anos, enquanto que atualmente, a 

expectativa ultrapassa 75 anos. No que tange às previsões, projeta-se que no ano  2041, 

a idade média do brasileiro poderá alcançar os 80 anos (BRASIL – IBGE – 2010). 

Deste modo, como menciona Camarano (2010), o Brasil não é mais um país de 

jovens e, nas próximas décadas, é certo que ocorrerá uma mudança relevante na 

pirâmide etária brasileira, que tenderá a se inverter, visto que os baby boomers estão 

envelhecendo e se tornando elderly boomers. Consequentemente, o foco dos estudos 

demográficos tenderá cada vez mais a privilegiar o grupo de pessoas idosas, revelando-

se, portanto, de extrema importância identificar quais ações estão sendo empreendidas e 

articuladas pelos governos e pela sociedade civil para promover a defesa dos direitos e 

interesses deste grupo e quais instrumentos democráticos estão alcançando viabilizar 

estas ações. 

De fato, diante desse novo contexto, no qual se processa uma significativa 

transição na estrutura etária da população brasileira, entende-se que caberá ao Estado 

papel estratégico no sentido de pensar o conjunto de orientações necessárias para dar 

conta dessa nova realidade. Todavia, acredita-se que é fundamental a existência, por 

outro lado, de uma sociedade democrática e com consciência cidadã, que reconhece a 

relevância da inserção do cidadão na construção de políticas públicas, visando construir, 

em conjunto com os agentes estatais, alternativas viáveis e que atendam às demandas da 

população idosa. 
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Por conta do exposto, decidiu-se pela proposição deste projeto de extensão, cujo 

objeto é conhecer como funciona o “Conselho Estadual do Idoso do Estado de São 

Paulo” e o “Conselho Municipal do Idoso de São Paulo”, com o fim identificar os 

principais desafios que eles vêm enfrentando para influenciar o processo de políticas 

públicas. Assim, após mapear os obstáculos e as dificuldades que os mesmos enfrentam 

para se consolidar como órgãos proponentes e indutores de políticas públicas voltadas 

para a Terceira Idade, pretende-se compartilhar os resultados desta investigação com 

seus conselheiros e gestores, por meio de apresentações, palestras e debates, para que os 

mesmos possam tomar conhecimento de suas fragilidades, eventuais falhas em sua 

dinâmica de funcionamento e possibilidades de ajustes na sua composição, seus limites 

de ação, etc., visando aprimorar seu desempenho.  

Deste modo, no âmbito deste projeto, pretende-se desenvolver um elenco de ações 

educativas interdisciplinarestais. Assim, após o mapeamento acima realizado, buscar-se-

á, como dito, organizar palestras e debates, reunindo estudiosos e pesquisadores da 

temática e outros conselheiros de outros conselhos de idosos, como o de Osasco, 

Guarulhos, dentre outros -, com o fito de estimular a troca de idéias e experiências. 

Com respeito ao tema da Participação Societal, a coordenadora deste projeto 

reitera que já vem se trabalhando com a temática do controle social há mais de 10 anos, 

publicando artigos, coordenando projetos de Extensão (Orçamento Participativo de 

Osasco – na UNIFESP, Cursos de cidadania - na UFSCar) e orientando pesquisas 

(TCCs, PIBICs, Mestrado,). Quanto ao tema do Envelhecimento e Longevidade, ela 

também já vem desenvolvendo, desde 2014, ação complementar a que propõe neste 

projeto, junto ao “Grande Conselho Municipal do Idoso de São Paulo”.  Desta maneira, 

ela já participou de palestras e debates com os conselheiros do “Conselho Municipal do 

Idoso de São Paulo” e professores da PUC/S.P, participou de bancas de mestrado 

relacionadas com o tema, acompanhou reuniões deste organismo e se dedicou à leitura 

de atas do referido fórum (desde 1989 até 2013), conduziu entrevistas com seus 

conselheiros, etc. Ademais, tais interações já resultaram em artigo acadêmico em 

parceria com aluna de graduação, aceito para publicado em 2016, pela Revista Kairos – 

PUC/S.P  

No momento, a docente propositora deste projeto atua como observadora junto 

aos dois conselhos acima mencionados - “Conselho Estadual do Idoso do Estado de 

São Paulo” e o “Conselho Municipal do Idoso de São Paulo” -, participando de suas 
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reuniões, de audiências públicas relacionadas a ambos os organismos, acompanhando 

igualmente, eventos, como palestras, conferências e mesas redondas, organizadas por 

estas duas arenas. Assim, para melhor conhecer o “Conselho Estadual do Idoso do 

Estado de São Paulo” e o “Conselho Municipal do Idoso de São Paulo”, ela 

continuará a acompanhar suas reuniões mensais, buscará identificar e ler leis, 

regimentos e outras normas que dispõe sobre estes conselhos, além de ler suas atas, 

eventuais relatórios, bem como realizar entrevistas e interações com os seus 

conselheiros e gestores, além de outros estudiosos com interesse nesta temática. Deste 

modo, a partir da melhor compreensão das funções de ambos os conselhos, dos seus 

problemas de atuação, das lógicas que inspiraram sua composição, dentre outros, 

pretende-se, como mencionado anteriormente, organizar rodas de conversa, debates, e 

palestras, que abordem as dificuldades e entraves percebidos, envolvendo não apenas os 

atores vinculados a esta arena, mas também alunos da UNIFESP participantes do 

projeto, atraindo, se possível, técnicos e professores da nossa instituição e de outras, 

visando, ao final auxiliar no alcance da maior autonomia e fortalecimento destes fóruns, 

no âmbito do processo decisório de políticas públicas. 

 

2. RELAÇÃO COM A SOCIEDADE  

Este projeto de extensão aborda temas relevantes, i.e., a participação da 

sociedade civil na construção de políticas públicas, de um lado, e a questão da 

Longevidade e do Envelhecimento, por outro. Por conta disso, pretendemos 

desenvolver, debates, pesquisas e diálogos primeiramente, com os participantes de 

ambos os conselhos, e posteriormente, com seus gestores e outros especialistas e 

professores envolvidos com a temática dos idosos. Aspira-se, incentivar a troca de 

conhecimentos e experiências, nestes campos do conhecimento, entre professores 

(alunos, técnicos e professores) e a comunidade, além de contribuir para a consolidação 

de uma cultura cidadã de participação, bem como para incentivar a reflexão e a 

consciência com relação aos efeitos sociais, políticos, econômicos, decorrentes do 

envelhecimento e da maior longevidade da população brasileira. 

Ademais, tal como alertam Araujo e Bitener (2016; 21) em sua pesquisa, cujo 

objeto de estudo é “Conselho Municipal do Idoso de São Paulo”, vale salientar alguns 

desafios que os conselhos enfrentam, sendo um deles, “o despreparo de seus 

conselheiros para atuar nestes organismos, pois parece que eles desconhecem o escopo 
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de sua função”. Mais adiante, as autoras também comentam que em face deste cenário 

“...revela-se absolutamente necessário que se empreendam ações para promover a 

capacitação dos conselheiros (sobretudo dos societais)”. De fato, ambas reiteram que é 

importante que os conselheiros destes organismos sejam submetidos a treinamentos, “os 

quais também irão contribuir para aumentar sua cultura política e sua capacidade de 

avaliação crítica da realidade social, diminuindo sua vulnerabilidade em relação aos 

seus interlocutores do Executivo, do Legislativo, além de representantes de outros 

setores da sociedade, de modo a melhor resistir a eventuais manipulações”.  

Adicionalmente, apesar de as discussões que abordam o envelhecimento 

populacional serem relativamente recentes, em nosso país, não há como desconhecer, tal 

qual já foi mencionado, que o contingente de idosos brasileiros cresce a taxas bastante 

elevadas. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

2013, os idosos já correspondem a 13% da população brasileira, sendo que nosso país já 

faz parte do grupo de nações em que o segmento de pessoas idosas apresenta um dos 

crescimentos mais acelerados no contexto mundial (PNAD – 2013).  

Quanto ao Conselho Municipal do Idoso de São Paulo e ao Conselho 

Estadual de São Paulo, eles são órgãos permanente, paritários, de caráter deliberativo, 

fiscalizador, avaliador e de acompanhamento das políticas públicas do idoso na cidade 

de Osasco. O Conselho Municipal do Idoso de São Paulo é vinculado à Secretaria de 

Cidadania e Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Já o Conselho Estadual de São 

Paulo é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. 

Ambos são considerados órgãos de potencial relevância, no que tange a representar as 

demandas do segmento idoso, no contexto do processo decisório de políticas públicas 

voltadas para este segmento da população. 

Adicionalmente, ambas as arenas têm como atribuições formular diretrizes para 

o desenvolvimento das atividades de proteção e assistência que o município deve prestar 

aos idosos; propor medidas que visem garantir ou ampliar os direitos dos idosos, 

eliminando disposição discriminatória; incrementar a organização e a mobilização da 

comunidade idosa; estimular a elaboração de projetos que tenham como objetivo a 

participação dos idosos nos diversos setores de atividades sociais; examinar e dar 

encaminhamento a assuntos que envolvam problemas relacionados aos idosos; zelar 

pelo cumprimento das políticas públicas voltadas à população idosa; elaborar e aprovar 

seu regimento interno. 
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O grupo de conselheiros que constitui ambos os organismos é formado por 

atores da sociedade civil e atores governamentais. Assim, no que tange ao Conselho 

Estadual do Idoso de São Paulo, por parte do governo, há representantes de várias 

secretarias municipais, além de um representante do Ministério Público de São Paulo, 

um representante da Defensoria Pública de São Paulo e um representante do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. No que concerne à sociedade civil, e 

em relação ao Conselho Municipal do Idoso de São Paulo, há representantes das 

diversas regiões do Estado de São Paulo, os quais devem ser indicados por entidades e 

organizações vinculadas à questão do envelhecimento, i.e, instituições de longa 

permanência de idosos, grupos organizados da terceira idade, clubes de serviço, 

associações de aposentados e pensionistas. Com referência ao Conselho Municipal do 

Idoso de São Paulo, os representantes da sociedade civil são eleitos para representar as 

cinco regiões da cidade (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro). Quanto aos representantes 

governamentais, eles são representantes das diversas secretarias do Estado. 

É relevante reiterar que se acredita fortemente, no efeito irradiador desse projeto 

de extensão, no médio e longo prazo, ainda que, num primeiro momento, seu raio de 

ação se restrinja apenas e aparentemente, a auxiliar no processo de consolidação destes 

dois conselhos. Na verdade, entendemos que o debate sobre questões referentes à 

participação da sociedade civil (mais especificamente, da população idosa) no processo 

decisório de políticas públicas pode vir a ajudar a consolidar a trajetória de outras arenas 

de discussão similares, voltadas para o tema das pessoas idosas, nos municípios 

vizinhos.  Ademais, no que concerne ao tema do envelhecimento da população, é 

preciso alertar a sociedade e o Estado para a necessidade de se planejarem para melhor 

acolher as demandas do segmento de pessoas idosas, que deve crescer de forma mais 

robusta do que outros segmentos, nas próximas décadas. 

Para tanto, vislumbramos empreender o elenco de ações mencionado 

anteriormente. Assim, como dito, tem-se a intenção de promover a organização de 

grupos de estudos, palestras, mesas redondas, etc – envolvendo os integrantes dos 

conselhos, estudiosos da Unifesp e de outras instituições (ex: PUC/S.P., relacionadas 

com a temática do envelhecimento e da longevidade, além de lideranças e 

empreendedores e gestores públicos, alunos. gestores) , visando ajudá-los a melhor 

enfrentarem os grandes desafios que se impõem, para a consolidação destas arenas. 
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No que concerne aos alunos inseridos neste projeto de extensão, a Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP, buscará oferecer-lhes: a) acesso uma experiência 

orientada no método científico, concorrendo para aprimorar sua formação como 

pesquisador; b) contato com aspectos operacionais e dilemas reais vivenciados pelos 

gestores, em face de questões, tais como: diversidade, inclusão e outras contradições da 

gestão, que emergem, no dia-a-dia, das organizações. Deste modo, na ótica dos alunos, 

pretende-se que esta experiência permita-lhes promover mais facilmente, a integração 

entre teoria e prática, no campo da administração, além de contribuir também, para que 

se tornem referências de gestores-cidadãos.   

Adicione-se, como mencionado, que esperamos, a partir da implementação deste 

projeto de extensão, promover coleta de informações, dados e testemunhos, que nos 

permitam, no futuro, elaborar artigos acadêmicos, projetos de iniciação científica, 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, dentre outros, bem como 

auxiliar na estruturação da linha de pesquisa, que ora está se organizando, na UNIFESP, 

denominada Envelhecimento e Longevidade, que envolve docentes de todos os campi e 

das múltiplas áreas de conhecimento de nossa universidade. 

Ressalte-se ainda que, do ponto de vista dos alunos que participarem deste 

projeto, reforçamos que o mesmo tem, adicionalmente, o condão de colaborar para 

proporcionar aos referidos discentes, oportunidades para que sejam protagonistas de sua 

própria formação, estimulando o desenvolvimento de novas qualificações, competências 

e valores, que permitam a eles, manter um elevado nível de consciência do ambiente 

mutante em que vivem. Ademais, em linha do que preconizam os estudiosos mais 

renomados, é preciso conscientizar as novas gerações para a realidade de que eles serão 

mais longevos e, portanto, é preciso se prepará-los para este novo cenário e seus 

desdobramentos. 

 

3. FUNDAMENTAÇAÇÃO TEÓRICA  

Para fins deste trabalho, denomina-se população idosa o grupo de pessoas com 

60 anos ou mais de idade, conforme estabelecido pela Política Nacional do Idoso (1994) 

e pelo Estatuto do Idoso (2003). A esse respeito, é preciso que se considere também a 

natureza heterogênea deste grupo etário, composto de pessoas com idades que variam 

desde 60 anos ate 100 anos, para o qual não bastam políticas públicas generalistas. Com 
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efeito, este segmento da população apresenta características diversas, em relação à 

idade, sexo, etnia, saúde, renda, etc, não sendo recomendável sua padronização 

(UNFPA - Fundo de População das Nações Unidas -2012). 

Adicionalmente, como salientado em algumas leis e orientações normativas 

Brasileiras mais recentes (tais como: Política Nacional do Idoso -1999; Estatuto do 

Idoso -2003;  Política Nacional de Saúde do Idoso – 2006, dentre outras), envelhecer é 

um direito de todos, sendo esta uma fase natural da vida. Neste particular, eis o que diz 

o artigo 8, do Estatuto do Idoso (2003), instituído pela Lei n.10.741, de 1/10/2003: “O 

envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos 

termos desta lei e da legislação vigente” (BRASIL, 2003). 

Segundo o relatório “Envelhecimento no Século XXI: Celebração e Desafio”, 

publicado pelo Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA, em 2012, havia em 

1950, 205 milhões de indivíduos com 60 anos ou mais no mundo. Em 2012, o 

contingente de pessoas idosas aumentou para quase 810 milhões e projeta-se que em 

menos de 10 anos, este grupo de pessoas alcançará o total de 1 bilhão. Trata-se, por 

conseguinte, de um novo cenário, em que se presencia um processo acelerado de 

envelhecimento populacional global, no qual as taxas de fecundidade e mortalidade 

infantil declinam e as de longevidade aumentam. No contexto deste novo paradigma, 

impõem-se desafios sociais, políticos, econômicos e culturais para indivíduos, famílias, 

governos, sociedades e mesmo para a comunidade global, como aponta o próprio 

Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, no mencionado relatório, do Fundo de 

População das Nações Unidas – UNFPA.  

Paralelamente, conforme foi reiterado no “Fórum Econômico Mundial/ Davos 

(2016)”, em sessão especial intitulada “What if you are still alive in 2050”, é preciso um 

esforço global conjunto para realinhar a sociedade do século XXI as novas realidades 

demográficas deste século. Com efeito, é fundamental que todos os atores envolvidos 

(governo, setor privado, movimentos sociais, comunidades e famílias) se preparem para 

conviver, interagir e buscar incluir adequadamente, um número cada vez maior de 

pessoas idosas. Da mesma forma, urge que se invista no desenvolvimento de reformas 

políticas, econômicas e sociais necessárias para adaptar as sociedades a um mundo em 

envelhecimento e que se alertem as novas gerações para o aumento da expectativa de 

vida e suas consequências. (World Economic Forum Annual Meeting – Davos – 2016) 
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Para Minayo (1997) tal mudança na demografia global, resultante da expansão 

do contingente de idosos, está relacionada a vários fatores tais como: maior controle de 

muitas doenças infecto-contagiosas e potencialmente fatais, especialmente a partir da 

descoberta de antibióticos, dos imunobiológicos e das políticas de vacinação em massa, 

além da ampliação de redes de abastecimento de água e esgoto, do incremento da 

cobertura da atenção básica à saúde; da acelerada urbanização, das mudanças nos 

processos produtivos, dentre outros. Em publicação posterior, Minayo (2006) insiste em 

lembrar que, no Brasil, o processo acelerado de mudança demográfica tem 

desdobramentos em várias searas, provocando uma ruptura cultural profunda, num país 

acostumado a valorizar prioritariamente, crianças e jovens.  

Deste modo, em razão do crescimento rápido e intenso observado no segmento 

dos idosos, no período de 1960 a 2025, o Brasil deverá passar da 16º posição para a 6ª 

posição, em termos de contingente de população idosa (Brasil, 2006; Carvalho Filho e 

Papaleo Netto, 2005; Uchôa e col., 2002).  

Neste particular, Fernandes e Santos (2007) também chamam a atenção para o 

fato de que já em 1994, o Banco Mundial, em alguns de seus relatórios, utilizava a 

expressão “a crise da velhice”, para denunciar a crescente expectativa de vida nos países 

em desenvolvimento (incluindo-se neste grupo, o Brasil), acrescentando que a 

intensificação desta tendência ameaçava colocar em risco não apenas a segurança 

econômica das pessoas idosas, como também o desenvolvimento econômico dos 

referidos países. Além disso, os aludidos autores advertem que o envelhecimento 

populacional se inter-relaciona com inúmeras searas, sendo que as mais relevantes são a 

da previdência social e a da saúde. Segundo estes autores, no que concerne ao tema do 

idoso, tais áreas se constituem nos maiores desafios tanto para o Estado, como para os 

setores produtivos e para as famílias. Finalizam sua pesquisa reiterando que, embora a 

atenção às demandas da população idosa, especialmente nas áreas de previdência social 

e da saúde, seja assegurada formal e legalmente, é preciso insistir na efetivação das 

várias orientações legais existentes, visto que, na prática, as ações institucionais tem se 

mostrado tímidas, limitando-se a experiências isoladas. 

 Gardner (2006: 69) menciona que o “envelhecimento populacional e suas 

consequências estão recebendo atenção crescente de governos e estudiosos em níveis 

local, nacional e internacional”, acrescentando que a expectativa de vida no mundo, e 

especialmente no Brasil, aumentou consideravelmente. Contudo, tanto Gardner (2006) 
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como Tahan e Carvalho (2010) salientam que em nosso país, o ritmo acelerado de 

expansão deste grupo etário não encontrou, em contrapartida, o suporte adequado do 

sistema de saúde para atender as suas demandas. Por fim, observam a existência de 

lacunas, no que tange às políticas de saúde, principalmente em relação àquelas políticas 

voltadas para idosos, as quais são fundamentais para possibilitar a este segmento um 

envelhecimento ativo e saudável. 

De fato, Tahan e Carvalho (2010: 878) também fazem alertas importantes sobre 

o crescimento do contingente da população idosa e citam um exemplo de ação, o 

programa “Estratégia Saúde da Família – ESF”, que em sua opinião, emerge “com 

potencial para tornar concreta a participação da comunidade e a integralidade das 

ações”. Segundo os referidos autores, o aludido programa, que foi instituído em 1994, 

pelo Ministério da Saúde, propõe uma abordagem mais adequada à pessoa idosa e, 

assim, busca “reverter o modelo assistencial vigente, o qual hegemonicamente se 

conformou num modelo de assistência à saúde, voltado às ações individuais e curativas 

de alto custo, centradas nas consultas médicas”. Todavia, mencionam que os próprios 

profissionais de saúde, envolvidos com o programa, carecem de formação e 

conhecimentos, sobretudo no que concerne à área gerontológica.  

Fernandes e Soares (2012) reclamam igualmente, maiores investimentos e 

recursos para o campo da saúde pública no Brasil, o qual não tem acompanhado as 

demandas decorrentes do rápido envelhecimento da populacional nacional. Insistem que 

o Sistema Único de Saúde (SUS) exige uma atenção especial, sendo necessário efetivar 

as leis, principalmente aquelas direcionadas para os idosos, tornando-as realidade. Deste 

modo, segundo os autores, vivencia-se um momento em que a terceira idade carece de 

maiores investimentos e melhores alocações de recursos, sendo fundamental destacar a 

importância da adequação destes, em face das peculiaridades das várias regiões 

brasileiras.  

No contexto legal Brasileiro, a temática acerca do envelhecimento teve um 

amadurecimento, a partir da Constituição Federal de 1988, que se constitui um marco 

importante para a população idosa, visto que a nossa Carta Magna assegurou a este 

grupo, o direito à vida digna e à cidadania, como consta no seu artigo 230. 

Posteriormente, a referida temática continuou a receber atenção significativa, como 

comprova a criação da Política Nacional do Idoso, determinada pela Lei nº 8.842, de 

4/1/1994. De fato, a Política Nacional do Idoso buscou garantir os direitos sociais da 



12 

 

pessoa idosa, concebendo condições para proporcionar sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade (BRASIL, 1994). Na sequência, foram instituídas 

diversas políticas públicas (Criação do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - 2002; 

Estatuto do Idoso - 2003; Política Nacional de Saúde do Idoso – 2006, etc) , na tentativa 

de solucionar os vários desafios que o envelhecimento populacional produz. Todavia, 

como sugere um elenco de autores (Camarano e Pasinato, 2004; Gardner, 2006; Alves e 

Vianna; 2010; Fernandes e Soares, 2012; Andrade et al, 2013; Alcântara e Giacomin, 

2013; Martins, 2016; dentre outros), são muitos os obstáculos a serem superados, no 

âmbito nacional, para que se efetivem estas políticas públicas, com o fim de se garantir 

os direitos das pessoas idosas. 

A esse respeito, Andrade et al (2013) observam que o envelhecimento brasileiro 

vem ocorrendo em meio a sérias dificuldades de expansão do sistema de proteção social 

para todos os grupos etários, em particular para os idosos. Com efeito, a partir de 

pesquisa que estes autores realizam, focalizando as principais políticas públicas para 

idosos, no Brasil, eles alertam para o caráter vulnerável da estrutura de serviços de 

atenção ao idoso, que está aquém das necessidades deste grupo etário, o que evidencia a 

urgência de investimentos nesta área, em face da mudança rápida que se deverá 

observar na pirâmide demográfica. Além disso, os referidos estudiosos insistem que é 

imperativo que se exija a materialização de várias leis que garantem proteção e 

efetivação dos direitos da pessoa idosa, destacando que a deficiência em relação à 

efetivação destas leis realça a necessidade de mais estudos e investigações que 

estimulem a sociedade a lutar e a reivindicar a implementação dos direitos protetivos da 

pessoa idosa.  

Adicionalmente, vale citar Martins (2016), que em sua pesquisa aborda as 

práticas de mediação familiar para idosos em risco, as quais são desenvolvidas pela 

Promotoria de Justiça Cível do Foro Regional de Santo Amaro – São Paulo. Na opinião 

da autora, estes procedimentos tem conseguido alcançar resultados bastante satisfatórios 

para solucionar conflitos familiares, que se estabelecem entre idosos e seus familiares. 

Assim, o Estado, por meio destas práticas, busca promover o empoderamento do idoso, 

para que este possa envelhecer de forma ativa, saudável e com autonomia. Contudo, 

como sugere a própria estudiosa, há ainda um longo caminho a se percorrer, para 

ampliar os resultados. 
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Alves e Vianna (2010) também se dedicam a pesquisar sobre o tema das 

políticas públicas e sua intersecção com a questão do idoso. Concluem, a partir da 

análise dos Projetos Pedagógicos de um conjunto de escolas de ensino fundamental e 

ensino médio do Distrito Federal, que a educação gerontológica deve ser inserida nas 

políticas públicas e no currículo escolar. De fato, no que concerne aos projetos 

pedagógicos examinados, há muito poucos conteúdos voltados para pensar a temática 

da expansão da expectativa de vida na sociedade contemporânea e seus 

desdobramentos. Por conta disso, os autores acreditam que a formulação de políticas 

públicas que incentivem a inclusão de reflexões sobre o envelhecimento, nos curriculum 

das escolas de ensino fundamental/médio, poderia vir a estimular a aproximação 

intrageracional e o intercâmbio de experiências entre os diversos grupos etários, 

auxiliando na superação de preconceitos, além de ajudar a promover maior inserção 

social do idoso, com resultados óbvios para a melhoria da sua qualidade de vida.  

Com relação à participação da sociedade no processo decisório de políticas 

públicas, Concone et al (2014) reconhecem, tendo como objeto de estudo o Conselho 

Municipal de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, que este lócus é um espaço 

democrático, onde se acolhem as deliberações dos cidadãos, e que se destaca por 

estimular a troca de ideias/opiniões. Assim, resta claro, na esfera deste organismo, que a 

comunidade pode contribuir de forma relevante para a formulação de estratégias e para 

o controle da execução das políticas. 

Alcântara e Giacomin (2013) e Camarano e Pasinato (2004) tratam deste 

assunto, ou seja, da participação cidadã no processo de políticas públicas. Com efeito, 

ao abordarem o tema dos Conselhos dos Idosos, eles lembram que estes organismos 

funcionam como uma ferramenta de exercício da cidadania, procurando garantir e, às 

vezes, até mesmo ampliar os direitos dos idosos. Observam ainda que além do Conselho 

Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), o Brasil conta com Conselhos de Idosos ativos 

em 26 Estados, no Distrito Federal e em pelo menos 20% dos municípios brasileiros. 

No entanto, advertem que para um conselho exercer o seu papel, deve haver um 

caminho de mão dupla da representação política, o qual é fundamental para a vitalidade 

e para a democratização desses espaços de participação. Em caso da ausência ou 

fragilidade dos representantes do governo ou da sociedade civil, todo o colegiado se 

enfraquece, falhando na defesa dos direitos e interesses do cidadão.  
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Neto (2013: 151), ao escrever sobre o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, 

reitera que considera suficiente o conjunto de leis e normas brasileiras que dispõe sobre 

a pessoa idosa, pois “temos umas das legislações mais completas a esse respeito”. Para 

ele, no entanto, há alguns obstáculos a serem superados, a começar pela necessidade 

premente de efetivar as legislações existentes e de conferir maior visibilidade ao 

Estatuto do Idoso. Além disso, Neto (2013) também recomenda que se estimulem ações 

educativas, as quais podem ser desenvolvidas nas escolas e universidades. O autor 

conclui sua reflexão afirmando que a construção de uma nova visão sobre o 

envelhecimento é processo contínuo, com um longo caminho a ser percorrido, sendo 

importante o papel que o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso pode desempenhar. 

Adicionalmente, Alcântara e Giacomin (2013) refletem sobre o envolvimento 

dos movimentos sociais com o tema do idoso, acrescentando que tal envolvimento, em 

regra, tem sido bastante tímido, especialmente no que concerne aos conselhos de 

políticas públicas. Segundo estes autores, em nível nacional, os movimentos sociais 

voltados para a causa do idoso são pouco articulados, sendo importante salientar que 

nos casos em que há maior articulação, geralmente esta ocorre nas cidades de médio e 

grande porte. Desse modo, concluem que é essencial estimular a inserção da 

comunidade nestes espaços decisórios, ou seja, nos conselhos de políticas públicas. De 

fato, é a partir da presença e da participação dos atores da sociedade civil nestes 

organismos, que se conquistam e se materializam direitos e que se realiza o controle 

social, ou seja, que se procede à fiscalização das ações empreendidas pelo poder 

público, sendo que tudo isso, ao final, concorre para incrementar a efetividade dos 

conselhos, e por que não, promover o enraizamento da democracia. 

Para finalizar, remetemos a Viude (2009), que destaca que a participação da 

pessoa idosa nos processos e contextos políticos contribui para seu empoderamento, 

reduzindo sua vulnerabilidade e dependência.  Assim, o idoso passa a ser reconhecido 

como um indivíduo autônomo, capaz de defender seus direitos, portador de um 

comportamento ativo com respeito a sua própria vida e à sociedade. Todavia, vale 

atentar para o alerta de Barroso (2007), Alcântara e Giacomin (2013) e Camarano e 

Pasinato (2004), que reiteram que os idosos, especialmente aqueles que integram 

organismos voltados para a defesa da pessoa idosa, precisam de suporte técnico e 

teórico para exercer sua prática. A ausência deste suporte - ora por descuido do Estado, 

ora por descaso dos próprios conselheiros, que se negam a participar de treinamentos - 
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coloca estes atores em uma situação vulnerável em relação aos interlocutores 

governamentais e representantes de outros setores da sociedade. 

 

4. OBJETIVOS 

Este projeto apresenta 1 (um) objetivo geral e 4 (quatro)| objetivos específicos 

apresentados a seguir. 

 

Objetivo geral: 

Contribuir para o aprimoramento do funcionamento do Conselho Municipal do Idoso 

de São Paulo e do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo e para o fortalecimento 

de seus papéis no processo decisório de políticas públicas municipais 

 

Para que o objetivo geral seja alcançado, outros objetivos específicos devem ser 

perseguidos e serão apresentados a seguir: 

 

 OBJETIVO 1: 

Conhecer como funcionam ambos os organismos acima mencionados, com o 

fim de identificar os principais desafios que eles vêm enfrentando para 

influenciar o processo de políticas públicas, no referido município, visando-se, 

ao final, auxiliá-los na superação dos obstáculos.  

Buscar-se-á avaliar igualmente, como vem evoluindo a participação dos atores 

sociais no processo de gestão, bem como identificar se existe uma esforço, por 

parte do Estado, no sentido da criação de práticas de empoderamento social que 

alcancem assegurar estruturas estatais participativas, descentralizadas, 

articuladas em rede, que elaboração e gestão de políticas públicas, as quais se 

articulem em torno de um sistema de governança social. 

 

 OBJETIVO 2: 

Avaliar a autonomia da sociedade civil no interior dessa arena, ou seja, examinar 

se a sociedade civil tem alcançado manter sua autonomia no processo decisório, 

frente aos atores estatais e partidos políticos, identicando-se ou não a existência 

de eventuais pressões ou tentativas de cooptação de parlamentares ou atores do 
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Executivo. Pretende-se, nesse caso, identificar se existe privatização clientelista 

das decisões públicas que dizem respeito à distribuição de recursos. 

 

 OBJETIVO 3: 

Compartilhar os resultados desta investigação com seus conselheiros e gestores, 

alunos da UNIFESP, além de outros públicos que tenham interesse neste tema. 

Neste caso, a exemplo do que a coordenadora deste projeto realizou, junto ao 

Orçamento Participativo de Osasco, pretende-se: 

1) Organizar uma apresentação para o compartilhamento dos resultados da 

reunidos; 

2) Organização de 2 (DUAS) palestras a serem ministradas para os 

conselheiros do “Conselho Municipal do Idoso de São Paulo” e do Conselho 

Estadual do Idoso de São Paulo, com a finalidade de abordar temáticas 

associadas ao tema do Controle Social e da Longevidade e Envelhecimento.  

Para tanto, sugerimos alguns nomes, tais como: 

=>Dra Guiomar Lopes – Profa da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP 

e Coordenadora de Políticas Públicas para Idosos (Secretaria de Direitos 

Humanos do Município de São Paulo); 

=> Dr. Carlos André Uehara – Médico Geriatra, Diretor executivo do Centro 

de Referência do Idoso da Zona Norte (CRI) e Conselheiro do “Conselho 

Estadual do Idoso de São Paulo”. 

3) Após as etapas acima, buscar-se-á organizar um grupo de estudo, junto aos 

próprios conselheiros do referido conselho, para promover debates regulares 

sobre temas relacionados à Longevidade e Envelhecimento. 

 

 OBJETIVO 4: 

Do ponto de vista dos alunos envolvidos neste projeto, almeja-se, como já 

mencionado, que: 

a) eles tenham acesso a uma experiência orientada no método científico, 

concorrendo para aprimorar sua formação como pesquisador; b) contato com 

aspectos operacionais e dilemas reais vivenciados pelos gestores, em face de 

questões, tais como: diversidade, inclusão e outras contradições da gestão, que 

emergem, no dia-a-dia, das organizações. Deste modo, na ótica dos alunos, 
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pretende-se que esta experiência permita-lhes promover mais facilmente, a 

integração entre teoria e prática, no campo da administração, além de contribuir 

também, para que se tornem referências de gestores-cidadãos.  

 

Por fim, reiteramos que é nosso intuito elaborar, ao final, um relatório contendo 

diagnóstico sobre o funcionamento deste organismo, destacando-se, de um lado, suas 

potencialidades e, de outro, as áreas de possíveis melhorias. Deste modo, após mapear 

os obstáculos e as dificuldades que os mesmos enfrentam para se consolidar, como 

organismos proponentes e indutores de políticas públicas voltadas para a Terceira Idade, 

buscar-se-á devolver a ambas arenas, todas as informações e dados coletados, de forma 

organizada e sistematizada. 

 

5. METODOLOGIA 

Num primeiro momento, tem-se a intenção conduzir pesquisa bibliográfica sobre os 

temas da participação societal e do envelhecimento e longevidade. Adicionalmente, 

planeja-se coletar, analisar, organizar e sistematizar documentos relativos a estes dois 

fóruns. Desse modo, faz-se necessário reunir leis, decretos, atos administrativos, atas de 

reuniões dos referidos conselhos, etc. 

Adicionalmente, para  a consecução deste projeto de extensão e alcance dos objetivos 

acima propostos será necessária a utilização de alguns instrumentos de pesquisa, tais 

quais: observação participante das diversas reuniões destes organismos, bem como de 

eventos por eles organizados (i.e, palestras, mesas-redonda, etc), realização de 

entrevistas não-estruturadas com conselheiros e gestores do mesmo, tanto quanto 

empreender pesquisa documental sobre ambos os conselhos. Com base nestes passos, 

pretende-se reconstituir a história dos referidos organismos, desde seus primórdios até 

os dias atuais, buscando-se entender sua dinâmica de funcionamento, além de identificar 

seus atores principais, pontos fortes e áreas de oportunidade, principais desafios, dentre 

outros. 

 

No que concerne às entrevistas, planejamos realizar entrevistas com alguns atores 

governamentais e societais mais envolvidos com estes organismos, tanto quanto com 
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representantes do Legislativo Municipal e Estadual, que se articulam com os referidos 

conselhos. Neste caso, pretendemos interagir com os membros da Câmara dos 

Vereadores de São Paulo e da Assembléia Legislativa, órgãos que, ao final, são os 

responsáveis pela elaboração de leis relativas e que contemplam interesses da Terceira 

Idade. 

Posteriormente às atividades acima relatadas, temos a intenção, conforme mencionado 

no tópico  “OBJETIVOS”, de organizar uma apresentação, para o compartilhamento 

dos resultados reunidos. 

Ademais, também é nossa intenção organizar 2 (três) palestras, a serem ministradas para 

os conselheiros”, com a finalidade de abordar temáticas associadas ao tema do Controle 

Social e da Longevidade e Envelhecimento 

Por fim, faz parte de nossos planos, criar um grupo de estudos para debater sobre as 

questões acima mencionadas, visando refletir e sistematizar os conhecimentos reunidos 

ao longo do projeto, assim como contribuir com questionamentos e promover outras 

reflexões sobre a temática do Envelhecimento e Longevidade. 

 

6. INCLUSÃO SOCIAL 

Participarão deste projeto de extensão, conselheiros e gestores do “Conselho Municipal 

do Idoso de São Paulo e do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo” tanto quanto 

outros atores da sociedade civil, que manifestem interesse em contribuir para o debate. 

Em razão do que se observa em outros conselhos, a questão da capacitação destes atores 

é foco de debate, visto que se observa que poucos dentre eles tem uma clara noção de 

seu papel de conselheiros (ARAUJO, BITENER, 2016). Desta forma, por meio deste 

projeto almejamos auxiliar neste processo de capacitação destes atores, visto que 

entendemos ser fundamental aparelhá-los para se articular nestes espaços participativos. 

Os alunos bolsistas de extensão vinculados a este projeto estarão inseridos ao longo de 

todo o processo, desde a implantação até a finalização dos trabalhos, participando e 

contribuindo para o bom desempenho do mencionado projeto. Ao final, pretendemos 

que os mesmos tenham apreendido conteúdos teóricos e práticos, bem como ampliado 
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seu entendimento a respeito da importância de promover um estilo de gestão cidadã e 

participativa, além de se familiarizar com o tema do envelhecimento e da longevidade.  

 

7. Cronograma de Execução 

No cronograma apresentado no quadro  a seguir, mencionamos as atividades que 

deverão ser realizadas para alcançar os objetivos do projeto. 

Quadro 1: Cronograma de desenvolvimento da pesquisa 

Etapas 
2017 2017 2017 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Ago Set Out Nov 

Revisão de literatura x x x X x x x x   

Pesquisa Documental (leis, atas, 

relatórios,etc) 

x x x X x      

Entrevistas com conselheiros, e 

gestores do Conselho Municipal e 

do Conselho Estadual do Idoso de 

São Paulo 

  x X x x x    

Participação em Reuniões do 

Conselho Municipal e do Conselho 

Estadual do Idoso de São Paulo 

x x x X x x x x   

Reuniões com os Presidentes e 

Gestores do Conselho Municipal e 

do Conselho Estadual do Idoso de 

São Paulo 

x x x X x x x x   

Palestras      X   x   

Entrevistas-membros do Legislativo 

& Executivo 

    X   x x x 

Reuniões entre Professores e 

Bolsistas 

x x x x X X x x x x 

Relatório Final          x 

 

8. Acompanhamento e Avaliação 

O projeto será avaliado em relação ao cumprimento dos objetivos e do cronograma 

estipulado no item 7. Assim, será necessário o acompanhamento do cronograma e das 

atividades realizadas pelos bolsistas e professores. O projeto tem duração de 2 anos 

(Jan/2017 – Dez 2018).  

A coordenadora do Projeto se reunirá periodicamente com os discentes para discutir 

sobre as ações a serem implementadas, tanto quanto acompanhar o progresso das 
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mesmas. Adicionalmente, os discentes serão avaliados também quanto a seu 

desempenho, pontualidade, assiduidade nas reuniões, elaboração de material e 

comprometimento geral com as atividades do projeto.  

Buscaremos agendar reuniões periódicas com os gestores, conselheiros e com a 

presidência de ambos os conselhos, para verificação da evolução dos trabalhos, 

construção da agenda conjunta, identificando-se, se possível, as principais dificuldades, 

obstáculos e desafios existentes para o seu funcionamento. 

 

 

9. EQUIPE EXECUTORA 

Atuarão no projeto as docentes abaixo relacionadas, lotados na Unifesp - Campus 

Osasco: 

1. Profa. Dr. Cíntia Rejane Moller de Araujo 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778134Y6 

 

A Profa. Cíntia Rejane Möller de Araujo é graduada em Ciências 

Econômicas, pela Faculdade de Economia e Administração – FEA/USP e em 

Direito, na PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui 

mestrado e doutorado em Administração, na Fundação Getúlio Vargas – 

S.Paulo / FGV-S. P. Ademais, reúne larga experiência acadêmica e prática 

na área de gestão, atuando anteriormente, i.e., antes do ingresso na 

UNIFESP, como docente na UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 

(5 anos de atuação, como Profa. Adjunta, nível 3), na Anhembi Morumbi (3 

anos de docência) e FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares 

Penteado (1 ano de docência). Nas referidas instituições foi responsável por 

lecionar as disciplinas de: Marketing, Planejamento Estratégico, Gestão de 

Empresas e Empreendedorismo. No que concerne a sua linha de pesquisa, 

vem desenvolvendo trabalhos relacionados às áreas de empreendedorismo, à 

participação societal no campo das políticas públicas e mais recentemente, 

no campo do Envelhecimento e Longevidade. Quanto a sua atuação, na 

UNIFESP, ministra as disciplina de Planejamento e Qualidade & 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778134Y6
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Produtividade, no âmbito da graduação. No Mestrado, ministra a disciplina 

de Políticas Públicas e Participação Societal. No contexto do mercado de 

trabalho, a aludida docente, operou, durante cerca de 20 anos, antes mesmo 

de se voltar para a atividade docente, em organizações multinacionais, tais 

como Kibon (do grupo Kraft General Foods e, posteriormente, Philip 

Morris), Warner Lambert, Seagram (do grupo Pernoud Ricard), Sara Lee, 

Playcenter e também em instituições públicas como PROCON – Fundação 

de Proteção e Defesa do Consumidor e IDEC – Instituto de Defesa do 

Consumidor. 

 

Para consecução do projeto de extensão ora explicitado, pretende-se contar com o apoio 

de 2 (dois) bolsistas e um (1) aluno voluntário, que serão supervisionados pela referida 

docente. Com efeito, a docente será responsável pela execução das ações aqui 

propostas, que serão desenvolvidas em conjunto com os alunos bolsistas,  de forma a 

facilitar a execução e implementação do elenco de atividades. 

10. INFRAESTRUTURA 

No que concerne à pesquisa dos referenciais teóricos metodológicos, os alunos poderão 

iniciar suas buscas de conteúdos na própria biblioteca da UNIFESP – campus Osasco. 

Todavia, também poderão buscar outros conteúdos bibliográficos nas Bibliotecas da 

Universidade de São Paulo - USP, bem como na Pontifícia Universidade de São Paulo – 

PUC/S.P. 

Ademais, como a coordenadora responsável pelo aludido projeto de extensão tem 

acesso à biblioteca da Fundação Getúlio Vargas – FGV/S.P. , também contamos com a 

possibilidade de nos utilizarmos de obras (livros, publicações, etc) disponibilizados por 

esta instituição. 

Acrescente-se ainda, que a professora coordenadora do mencionado projeto franqueará 

algumas obras de sua biblioteca pessoal, as quais abordam os temas focalizados pelo 

projeto em tela. 

As reuniões do grupo permanente de estudos ocorrerão na Unifesp Campus Osasco. 
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As palestras poderão ser realizadas no Auditório da Unifesp campus Osasco e nas 

instalações da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo. 

11. NÚMERO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 

O número mínimo de bolsistas foi estabelecido de forma a atender o projeto de maneira 

adequada. Assim, prevemos a incorporação de dois (2) bolsistas de extensão e de um (1) 

aluno voluntário, estudantes do curso de administração e/ou de outro curso da Unifesp - 

Campus Osasco, que estejam, no mínimo, no terceiro semestre do curso. Os discentes 

serão divididos nas diferentes frentes de atividades de extensão, atuando sob a 

orientação e supervisão periódica da Coordenação (Profa. Cíntia R. Möller de Araujo). 

 

12. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

Para realização das atividades acima elencadas, temos a expectativa de contar, como 

dissemos, com o auxílio 2 (dois) alunos bolsistas de extensão e 1 (um) aluno voluntário. 

Listamos a seguir as atividades a serem desenvolvidas pelos referidos discentes. 

1) Participar, acompanhar, observar e registrar as reuniões do ambos os conselhos. 

2)  Participar, acompanhar, realizar as entrevistas dos conselheiros e gestores, junto 

com a professora coordenadora, bem como com outros atores que venhamos a 

reunir; 

3) Auxiliar na organização, além de participar das palestras proferidas por 

professores, pesquisadores, gestores públicos locais, e demais atores societais, 

que buscaremos realizar, as quais permitiram a eles – alunos –, o contato  com 

conteúdos teóricos e com relatos sobre experiências vividas pelos diversos 

agentes envolvidos. Tal atividade concorrerá certamente, para facilitar o 

processo de integração de conteúdos teóricos e práticos aos quais os referidos 

discentes são expostos, ao longo de seu curso universitário; 

4) Ajudar a coletar, organizar e sistematizar as informações e dados obtidos sobre 

os dois conselhos, tanto quanto informações sobre o perfil dos conselheiros e 

demais atores estatais. Na sequência, os discentes também deverão ajudar a 



23 

 

docente responsável pelo projeto, na realização das análises, dos relatórios, das 

apresentações dos resultados e de outras tarefas que se fizerem necessárias. 

5) Participar do grupo de estudos permanente, com o objetivo de ajudar a: a) 

pesquisar, debater e sistematizar referenciais teórico-metodológicos; b) registrar 

e sistematizar as experiências relatadas pelos entrevistados. 

6) Auxiliar na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas no projeto.  

13. ÁREA TEMÁTICA (Áreas e Linhas de Extensão) 

1) O referido projeto de extensão enquadra-se na área temática de “Direitos 

Humanos e Justiça”, em razão de os objetos de estudo selecionados, a saber, 

“Conselho Municipal do Idoso de São Paulo” e o “Conselho Estadual do 

Idoso de São Paulo”, se constituirem em uma política que busca assegurar a 

inclusão na agenda governamental, de políticas públicas voltadas para o idoso. 
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