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a organização de uma sociedade democrática 
sob os princípios da justiça, da equidade e da 
igualdade deve ser prevista a partir do reco-

nhecimento e da valorização da diferença humana 
garantindo que, ao lançar estratégias políticas que 
visam assegurar a todos o acesso aos Direitos 
Humanos, sejam reconhecidas as especificidades 
de cada sujeito. 

É no contexto de exercício da democracia, com vis-
tas à promoção dos Direitos Humanos das pessoas 
idosas, que a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República realiza a III Conferência 
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema 
“O Compromisso de Todos por um Envelhecimento 
Digno no Brasil”. 

O objetivo central do evento é debater avanços 
e desafios da Política Nacional do Idoso e de-
mais assuntos referentes ao envelhecimento, na 
perspectiva de pensar a promoção dos Direitos 
Humanos sob o prisma do dever do Estado e da 
responsabilidade social. A dignidade humana 
consiste em eixo transversal do debate desta 
Conferência, no sentido de propor uma nova 
subjetividade dos Direitos Humanos, inserida na 
complexidade da cultura de direitos, contrária 
a todas as formas de unidimensionalização e, 
simultaneamente, aberta para a construção de 
agentes participativos e atuantes. 

Esta publicação trata da temática dos direitos da 
pessoa idosa a partir de diversas perspectivas, que 
abrangem a efetivação da promoção dos Direitos 
Humanos no âmbito dos diferentes entes federa-
dos a partir de referenciais teóricos que permitem 
atuar no sentido da garantia do envelhecimento 
com dignidade da população brasileira.

A Secretária Nacional de Promoção dos Direitos 
Humanos, Nadine Borges, traduz a iniciativa de 
criação da Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos Humanos, em 2011, no âmbito da Se-
cretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, destacando algumas ações reveladoras 
desse compromisso do Estado brasileiro com a 
promoção dos Direitos Humanos. Em seu artigo 
descreve algumas políticas de promoção dos direitos 
da pessoa idosa no país. 

Maria de Nazaré Tavares Zenaide e Solon Annes 
Viola, respectivamente, vice-coordenadora e Coor-
denador do Comitê Nacional de Educação em Di-
reitos Humanos, destacam a Educação em Direitos 
Humanos como ação estratégica na construção de 
uma sociabilidade que reconheça a pessoa idosa 
como sujeito de dignidade e de direitos. 

Karla Cristina Giacomin, Presidenta do Conselho 
Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), discorre 
sobre o papel deste Conselho na elaboração e 
implementação de políticas públicas no Brasil, 
destacando os desafios enfrentados na politização 
dos sujeitos brasileiros para promoção do envelhe-
cimento da população com dignidade. 

Ana Amélia Camarano, Coordenadora de População 
e Cidadania Técnica de Planejamento e Pesquisa do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
desenvolve em seu artigo o tema da Conferência, 
destacando o compromisso de todos por um enve-
lhecimento digno no Brasil, evidenciando que este 
processo se realiza socialmente a partir do acesso 
de toda a população aos direitos estabelecidos na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e no 
Estatuto do Idoso. 

aPResentação
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Luciana de Barros Jaccoud, pesquisadora do IPEA 
e assessora do Ministério do Desenvolvimento 
Social, destaca a relevância da intersetorialidade 
na promoção de políticas públicas para a garantia 
dos Direitos Humanos e do envelhecimento com 
dignidade da população brasileira. 

O fortalecimento dos conselhos a partir da articu-
lação de ações comprometidas e participativas é 
evidenciado por Vicente de Paula Faleiros, especia-
lista em gerontologia e Professor da Universidade 
Católica de Brasília. Faleiros apresenta a impor-
tância da organização dos Conselhos no contexto 
da prática democrática e da implementação dos 
princípios constitucionais, focalizando a democracia 
participativa enquanto exercício compartilhado de 
tomada de decisões políticas por parte da sociedade.

Marcia Cristina de Oliveira, Mestre em Educação 
pela Universidade de São Paulo, discute o proces-
so de envelhecimento na perspectiva da atuação 
cidadã. Sob os princípios dos Direitos Humanos, 
da diversidade e da organização de uma sociedade 
inclusiva, a autora apresenta os fundamentos do 
exercício da cidadania da população idosa, abor-
dando as principais políticas públicas. 

José Araújo da Silva, Presidente do Conselho Es-
tadual dos Direitos do Idoso do Paraná, descreve 
em seu artigo as fases de elaboração e execução 
das leis orçamentárias brasileiras, com objetivo de 
informar os processos e possibilidades de atuação 
política na garantira de recursos para a promoção 
de políticas públicas de garantia dos direitos das 
pessoas idosas. 

Marcos Wandresen, Conselheiro Titular do Con-
selho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) e 
Representante da Confederação dos Aposentados 

e Pensionistas do Brasil (COBAP), em seu artigo, 
trata das diretrizes orçamentárias que devem ser 
observadas na elaboração e implementação das 
políticas públicas voltadas às pessoas idosas, en-
fatizando a articulação entre os entes federativos, 
bem como a relevante função dos conselheiros 
nesse processo. 

Por fim, Pedro Ferreira, Coordenador Geral do 
Disque Direitos Humanos da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, descreve 
este serviço de utilidade pública e seu funciona-
mento, definindo-o como instrumento de defesa 
da cidadania. 

Nosso objetivo, com este conjunto de elementos 
teóricos e políticos que compõem esta publicação, 
é subsidiar nesse momento os participantes da 
Conferência, mas também deixar essa revista como 
um produto capaz de fomentar o debate sobre os 
direitos das pessoas idosas em diversos espaços 
sociais. A ideia, portanto, é colaborar com uma 
análise crítica da temática contribuindo para a 
organização de uma sociedade democrática. 

Nesse cenário, esta edição especial foi construída 
com contribuições de diferentes atores da área, 
representando o primeiro passo trilhado na cons-
trução de uma revista temática específica da Se-
cretaria de Direitos Humanos, a qual contará com 
um Comitê Editorial em parceria com o Conselho 
Nacional do Idoso..
A todos e todAs, boA leiturA!

MarIa DO rOsárIO NuNEs
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de  
Direitos Humanos da Presidência da República
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a Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República – SDH/PR possui 
status de Ministério desde o Governo Lula 

e, atualmente, sob o comando da Presidenta 
Dilma Rousseff, é chefiada pela Ministra Maria 
do Rosário Nunes, primeira mulher a presidir 
a pasta.

Na função de ministra, mas, sobretudo, na con-
dição de educadora, Maria do Rosário Nunes, 
após alguns meses de gestão criou uma nova 
Secretaria Nacional. Trata-se da Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, 
anteriormente vinculada a Secretaria de Pro-
moção e Defesa da SDH/PR. 

É nesse contexto de nova estruturação que 
apresentamos este artigo e, por isso, mesmo 
diante de algo ainda incipiente não podería-
mos deixar de mencionar as motivações dessa 
alteração que não é apenas estrutural, mas 
revela em si o compromisso cada vez maior do 
Estado brasileiro com a promoção de todos os 
Direitos Humanos e, em particular, dos direitos 
das pessoas idosas. 

A promoção dos Direitos Humanos é uma obri-
gação do Estado, mas para se tornar realidade 
depende do diálogo constante com a sociedade. 
Não se trata aqui de afastar a responsabilidade 

do Estado, mas sim de aproximar cada pessoa 
dessa esfera de poder e transformar o discur-
so teórico dos Direitos Humanos em práticas 
concretas. 

Para uma aproximação efetiva existem espa-
ços já conquistados pela sociedade, como por 
exemplo, os Conselhos de Direitos, leia-se em 
nosso caso, o Conselho Nacional da Pessoa 
Idosa e o recém criado Conselho Nacional de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transe-
xuais, ambos vinculados à área de Promoção 
dos Direitos Humanos na SDH/PR. 

Algumas leituras por vezes nos orientam e per-
mitem uma reflexão mais crítica sobre nossas 
práticas, dentre elas, mencionamos a obra “O 
Fim dos Direitos Humanos”, de Costas Douzi-
nas. O autor nos brinda com uma bela crítica 
ao modo romântico e linear através do qual a 
história dos Direitos Humanos é normalmente 
contada fazendo uma análise sobre como tais 
direitos podem se tornar instrumentos de alie-
nação, individualismo e homogenização quando 
utilizados de modo superficial e acrítico; e, por 
outro lado, como podem ser instrumentos de 
uma cidadania ativa na qual o respeito a eles 
mesmos se constituem como bandeira de luta 
e plataforma de uma sociedade mais justa e 
igualitária1. 

a efetivação da promoção dos 
Direitos Humanos
NaDINE MONTEIrO BOrgEs
Secretária Nacional de Promoção dos Direitos Humanos 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
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A Secretaria Nacional de Promoção de Direitos 
Humanos, criada em 2011, no âmbito da Se-
cretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República, surge em um cenário no qual 
muitos avanços sociais foram empreendidos 
nos últimos anos, em especial desde o início 
do Governo Lula, com a diminuição dos níveis 
de desigualdade e pobreza e com a ampla di-
vulgação do conceito de Direitos Humanos no 
Brasil pós-ditadura. 

Paradoxalmente, são noticiadas, dia-a-dia, 
violações de direitos cometidas por parcela 
da sociedade através de atos homofóbicos, 
atos de violência contra o idoso e atentados a 
diversidade religiosa, dentre outras violações 
comumente praticadas. Embora tenhamos 
avançado em diversos aspectos e diminuído 
consideravelmente a pobreza extrema em nosso 
país, ainda existem milhões de indivíduos que 
não dispõem dos recursos necessários para 
aproveitar essas boas mudanças e sofrem na 
pele essas desigualdades. 

Infelizmente, segmentos da sociedade ainda 
aprovam as práticas de tortura e violência, 
produzidas muitas vezes pelo próprio Estado, 
como modos de contenção social, demonstran-
do um despreparo para lidar com as estruturas 
democráticas e com a obrigação estatal de 
assegurar a efetivação dos Direitos Humanos.

Ainda há muito a ser feito. Institucionalmen-
te, não basta responder as violações, mas 
evitar sua ocorrência. Para isso, a Educação 
em Direitos Humanos, estruturando o Estado 
para ser, efetivamente, guardião e promotor de 
direitos, é essencial. Socialmente, não basta 
alçar parcela da sociedade à “classe média”, 
minorando a desigualdade de renda, é preciso 
se considerar que pobreza envolve um aspecto 
multidimensional de negação constante de 
Direitos Humanos (saúde, educação, cultura, 
livre acesso à informação, etc.). É preciso 
realizar direitos para se educar em direitos. 
Quando um/a educador/a em sala de aula exalta 
uma cultura de Direitos Humanos enquanto o 
grupo de estudantes que o/a escutam vêem 
nas ruas racismo, homofobia e intolerância há 
uma distorção entre o discurso e a realidade 
que tornam o discurso vão. Para eliminar esse 
descrédito dos Direitos Humanos é necessário 
conhecer, assumir, agir e reagir.

Conhecer os limites desses direitos na reali-
dade.

assumir esses limites como heranças históricas 
de uma sociedade patriarcal, de origem escra-
vocrata como a nossa em que tivemos quase 
400 anos de escravidão e pouco mais de 100 
anos de “liberdade” e, portanto, com traços 
racistas ainda permanentes. Outro aspecto, 
são os fundamentos religiosos que por vezes 

1 “Mas os direitos humanos representam também um poderoso imaginário popular aberto a identidades diversas, a tradi-
ções heterogêneas e reprimidas. Os direitos humanos como um princípio de político popular expressam a indeterminação e 
a abertura da sociedade e da política. Eles minam a tentativa de policiar algumas identidades sociais e sancionam outras, 
e sua indeterminação significa que as fronteiras da sociedade são sempre contestadas e jamais coincidem totalmente com 
quaisquer cristalizações que o poder e as prerrogativas legais impõem. Os direitos humanos encerram não apenas um prin-
cípio de unidade e homogeneidade, mas também seu oposto, o primeiro simbolizado pela forma jurídica e o último pelas 
lutas das pessoas sob a mal definida bandeira da humanidade”. (DOUZINAS, 2009, p. 379)
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interferem no livre exercício da sexualidade e 
identidade de seus cidadãos e suas cidadãs, 
mesmo em um Estado laico. Não esqueçamos 
ainda que nossa sociedade, por vezes, se baseia 
em uma ideia assistencialista de mitigação da 
pobreza com o intuito de manter a divisão dos 
estratos sociais intocada. 

agir para demonstrar através de políticas pú-
blicas eficazes, que o rol de Direitos Humanos 
estabelecido normativamente na Constituição e 
nos Tratados Internacionais se constitui como 
um compromisso real e efetivo do Estado bra-
sileiro na estruturação de um Estado de Direito 
verdadeiramente democrático. 

reagir por meio de uma Educação em Direitos 
Humanos crítica na qual se demonstre que o 
fato desses direitos ainda não estarem plena-
mente realizados, não é motivo para desprezá-
-los, pelo contrário, é razão para tomá-los como 
bandeira de luta para o enfrentamento a todas 
as formas de discriminação.

A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos 
Humanos da SDH/PR, nessa perspectiva, tem 
sob sua responsabilidade as coordenações dos 
Centros de Referência em Direitos Humanos; 
da política nacional para a população LGBT, da 
Diversidade Religiosa, da Educação em Direitos 
Humanos, incluindo a rede de Observatórios 
sobre Memória e Verdade das universidades 
brasileiras, da Política Nacional do Idoso, do 
Registro Civil de Nascimento – e os Conselhos 
Nacionais sob sua responsabilidade – Conselho 
Nacional do Idoso e Conselho Nacional LGBT 

– através do ideal de interdependência dos 
Direitos Humanos, o que se reflete em diversas 
de suas ações.

Nesse contexto de interdependência dos direi-
tos humanos no âmbito da SDH/PR devemos 
estar atentos ao fato de os direitos humanos 
não possuírem apenas aspectos institucionais 
( aqueles pactuados entre os Estados), mas 
também subjetivos como descrito por Douzinas. 
A população idosa, portanto, passou por um 
processo de aquisição de uma identidade que 
implica cada vez mais em seu cotidiano, uma 
luta por reconhecimento. 

A sociedade brasileira pode comemorar sua 
longevidade em 2011, mas essa conquista 
revela não apenas o avanço das políticas so-
ciais, mas a contribuição que cada brasileira 
ou brasileiro proporcionou ao longo de sua vida 
adulta para transformar o Brasil em um país 
melhor. Não tenhamos dúvida que a geração 
de hoje com seus 60, 70, 80 ou 90 anos é a 
maior responsável pela melhoria da qualidade 
de vida do povo brasileiro. 

Diante de tantas conquistas somadas à von-
tade política da Ministra Maria do Rosário e 
da Presidenta Dilma Rousseff, reafirmamos 
nosso compromisso em políticas públicas pelo 
envelhecimento digno no Brasil.

Nessa perspectiva, temos o dever de socializar 
e divulgar as boas práticas já implementadas 
no Brasil, mas também devemos trabalhar no 
cenário internacional, pois segundo Zygmunt 
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Bauman não existem soluções locais para pro-
blemas globalmente originados e fortalecidos.

A democracia e a liberdade não podem existir 
em uma região do país e inexistir em outra, 
mas para resolvermos essas questões pre-
cisamos agir de forma global e não apenas 
local. Prova disso é o envolvimento da SDH/
PR e o movimento noa esfera da Organização 
dos Estados Americanos para a aprovação de 
uma Convenção Interamericana dos Direitos 
da Pessoa Idosa, bem como da discussão 
para aprovação de uma Relatoria Especial do 
Conselho de Direitos Humanos das Nações 
Unidas sobre direitos das pessoas idosas, ou 
ainda, a incorporação da temática dos direitos 
das pessoas idosas em todos os níveis educa-
cionais seguindo as metas do Plano Nacional 
de Educação em Direitos Humanos. 

Ao lado dessas iniciativas mais globais temos 
algumas ações locais emblemáticas, uma delas 
é a criação do módulo específico de denúncia 
no Disque 100, um serviço gratuito de abran-
gência nacional, voltado para o atendimento, 
registro e encaminhamento de denúncias de 
violações cometidas contra a população idosa; 
a alteração recente no Estatuto do Idoso que 
prevê a notificação compulsória de atos de vio-
lência praticados contra os idosos atendidos em 
serviços de saúde; e por fim, a instalação dos 
Centros de Referência em Direitos Humanos, 
voltados para o atendimento e orientação, bem 
como para a futura capacitação de profissionais 
que atuam com a população idosa. 

Essas são apenas algumas ações da Secretaria 

Nacional de Promoção de Direitos Humanos da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República, porém, acreditamos que elas 
demonstram o âmago da atual política do Go-
verno Dilma Rousseff: conhece a necessidade 
de um diálogo entre estado e sociedade e entre 
o momento atual e as estruturas históricas de 
negação/violação de Direitos Humanos; assume 
o desafio de trabalhar os Direitos Humanos em 
um momento de consolidação da democracia 
e formação de uma cultura de direitos; age 
para a estruturação de políticas públicas de 
promoção dos Direitos Humanos inovadoras; e 
reage a uma visão de Direitos Humanos acrítica 
e homogenizadora, lutando pela implementa-
ção de políticas públicas voltadas para todos 
os brasileiros e brasileiras, transformando o 
Brasil em um país sem miséria, que respeita 
e promove todos os Direitos Humanos..

referênciAs:
BAUMAN, Zygmunt. O medo líquido. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2008. 

DOUZINAS, Costa. O fim dos direitos humanos. São Leo-
poldo: Editora Unisinos, 2009. 
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1 introduzindo o temA dA 
educAção em direitos humAnos
Agradecemos o convite da Coordenação Geral 
de Educação em Direitos Humanos da Secre-
taria de Direitos Humanos da Presidência da 
República para colaborar com a Revista temá-
tica da III Conferência Nacional dos Direitos 
da Pessoa Idosa. Considerando a Conferência 
Nacional como instrumento de participação, 
monitoramento e controle social do exercício 
da governabilidade democrática, entendemos 
ser fundamental introduzirmos elementos que 
possam promover o debate sobre a educação 
em direitos humanos.

A pessoa idosa no mundo e no Brasil tem uma 
longa história de afirmação e negação de di-
reitos, muitas vezes, mais de negação da sua 
condição humana. O analfabetismo, as formas 
de segregação, a violência física e psicológi-
ca, os maus tratos e a tortura, o abandono e 
a exclusão não são fenômenos estranhos aos 
idosos. Uma sociedade fundada na violência 
estrutural, na escravidão, num processo de 

colonização violador dos direitos básicos da 
pessoa humana cria necessariamente formas 
de sociabilidade e uma cultura de violência e 
exclusão. 

Se aprendemos socialmente por muitos perío-
dos históricos a não respeitar as pessoas em 
sua dignidade e direitos, independente da sua 
condição social, por outro tanto de tempo, já 
viemos nos indignando e rejeitando a reproduzir 
padrões excludentes no sentido de gestar novas 
formas de ser e agir. Podemos ser ensinados a 
amar e a respeitar as diferenças e as pessoas, 
como nos alerta Nelson Mandela, quando afirma 
que ninguém nasce odiando o outro pela cor 
da pele, pela religião ou pela origem social. 
Educar na perspectiva dos direitos humanos 
implica em revisitar nossos valores, atitudes e 
comportamentos individuais e coletivos. 

Uma sociedade que se pretende democrática 
não pode descuidar de educar seus cidadãos 
para a construção de uma sociabilidade que 
reconheça a pessoa idosa como sujeito de 

Educação em Direitos Humanos na 
Promoção de uma Cultura de respeito 
aos direitos da Pessoa Idosa
MarIa DE Nazaré TavarEs zENaIDE
Professora Drª. da Universidade Federal da Paraíba 
Vice-Coordenadora do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos

sOlON aNNEs vIOla
Professor Dr. da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Coordenador do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos
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dignidade e direitos, como parte constitutiva 
da sociedade, que necessita de proteção, edu-
cação, saúde, segurança, seguridade social, 
mas também, que necessita da liberdade e 
da participação ativa nas decisões relativas às 
políticas públicas. As lutas sociais por direitos 
conquistaram normas, leis e instrumentos de 
proteção dos direitos humanos conclamando 
governos e sociedade a resistir e transformar 
padrões violentos de existência e governabili-
dade, modos de opressão e violência expressos 
através do racismo, da xenofobia, do genocídio, 
dos maus tratos e torturas. 

No Brasil presente e real, temos a missão civil 
de contribuir com a redução e prevenção da 
violência contra a pessoa idosa, assim como 
necessitamos fomentar a educação em direi-
tos humanos através de modalidades formais 
e não formais, envolvendo diferentes sujeitos, 
entidades e organizações para que possamos 
transformar subjetividades, hábitos, condutas 
e comportamentos violadores da dignidade e 
do direito à diversidade geracional.

2 o Pnedh e os desAfios 
PArA A PolíticA de Promoção 
dA PessoA idosA
Desde 1993, que a ONU recomenda aos Esta-
dos-Partes sobre o ensino teórico-prático dos 
direitos humanos como estratégia para as políti-
cas educacionais, tendo em vista a necessidade 
de se construir uma cultura de respeito aos 
direitos humanos. O Brasil, desde 1996, com 

o PNDH 1, vem promovendo progressivamente 
ações educativas em direitos humanos. Após 
a institucionalização da Década das Nações 
Unidas para a Educação em matéria de Direi-
tos Humanos – 1995-2004, o Brasil realizou 
um conjunto de ações, dentre estas a criação 
do Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos (PNEDH), a criação do Comitê Na-
cional de Educação em Direitos Humanos e a 
realização de Consulta Nacional e aprovação 
do PNEDH. Tudo isso, significa um maior nível 
de amadurecimento ético-político do Estado 
brasileiro em assumir o compromisso de pro-
mover, estimular e orientar essas atividades 
educacionais no sentido de se construir uma 
cultura de respeito aos direitos humanos. 

Trabalhar a dimensão cultural envolve acessar o 
saber e o conhecimento para aprender a respei-
tar as liberdades e as diferenças, construindo 
novas formas de convivências pautadas nos di-
reitos humanos ao longo da vida. Nesse sentido, 
a educação em direitos humanos é entendida 
como parte do direito à educação e, ao mesmo 
tempo, como um direito humano fundamental, 
significando que toda pessoa humana, e nela 
a pessoa idosa, tem o direito de conhecer os 
direitos individuais e coletivos para poder saber 
reconhecer-se como sujeito de dignidade, se 
indignar e procurar meios de defesa e proteção. 
Se a pessoa idosa encontra-se fora do aces-
so à educação e de espaços de sociabilidade 
cidadã, significa que a mesma enfrenta mais 
dificuldades em se inserir socialmente, já que 
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o acesso à educação favorece a conquista dos 
demais direitos sociais, econômicos e culturais. 

A idade avançada da pessoa idosa não lhes 
assegura de imediato acesso ao desenvolvi-
mento integral devido as condições concretas 
que viveu ao longo da sua vida. Quando negada 
de seus direitos de cidadania, quando excluída 
do convívio social e desinformada dos direitos 
e dos mecanismos de proteção e defesa, a 
pessoa idosa pode, em muitos contextos so-
ciais, conviver com graves violações de direitos 
independentemente do segmento ou da classe 
social a qual pertença. O acesso às políticas de 
seguridade, saúde e educação são condições 
sine qua non para que a pessoa idosa possa 
sentir-se parte, ser reconhecida como sujeito de 
direitos e participar da sociedade em que vive. 

O eixo da educação não-formal presente no 
PNEDH prevê a necessidade da educação em 
direitos humanos junto aos distintos grupos e 
coletivos sociais. Nesse sentido, a família, a 
comunidade e as instituições da sociedade e 
do poder público, precisam ser educadas em 
e para os direitos humanos de modo a gestar 
atitudes e comportamentos de respeito aos 
direitos da pessoa idosa. 

O preconceito se aprende de diferentes formas, 
lugares e momentos, faz parte do nosso dia a dia 
e se insere em nossa subjetividade e atitudes. A 
criança desde a educação infantil pode conviver 
numa cultura de respeito ativo às diferenças e 

à pessoa idosa, assim como os adolescentes e 
jovens na educação fundamental e média. Na 
educação superior, quando se formam profis-
sionais, pesquisadores e educadores, se faz 
necessário que as instituições de educação 
superior comprometam-se para que docentes 
e discentes compreendam a dimensão humana 
da diversidade geracional no contexto brasileiro 
e dela possam contribuir no sentido de que 
todos nós possamos agir de modo a oferecer 
as pessoas idosas o direito de em vida serem 
tratadas com dignidade em sua singularidade, 
de conhecer efetivamente o significado da ci-
dadania democrática..

referênciAs:
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O Papel do Conselho Nacional dos 
Direitos do Idoso na Elaboração e 
Implementação de Políticas Públicas 
no Brasil
Karla CrIsTINa gIaCOMIN
Presidenta do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (Gestão 2010-2012)

em 2012, o Brasil festejará 10 anos da 
criação do Conselho Nacional dos Direi-
tos do Idoso – CNDI. Em 2012, o Brasil 

participará da Conferência Mundial do Enve-
lhecimento Madrid + 10. O que mudou nos 
últimos dez anos?

Estamos mais atentos ao processo de enve-
lhecimento do país? Promovemos o envelheci-
mento ativo, conforme nos comprometemos? 
Reduzimos o preconceito contra os mais velhos? 
Aproximamos as gerações? Acreditamos no 
envelhecimento como a maior conquista da 
humanidade? 

A sociedade brasileira envelhece a passos 
largos: somos 21 milhões de idosos e a cada 
ano 650 mil idosos são incorporados à nossa 
população. Em 15 anos, o Brasil terá a quinta 
maior população idosa do mundo! Estamos 
preparados? 

Não. Nem mesmo conversamos sobre o en-
velhecimento. O medo de envelhecer e o pre-
conceito contra a velhice estão presentes na 
cultura brasileira.

E nossas leis? 

O direito à velhice está presente na Constitui-
ção Federal, a qual define a responsabilidade 
compartilhada no cuidado à pessoa idosa entre 
a família, a sociedade e o Estado, mas não diz 
onde começa e termina o papel de cada um. 

A Política Nacional do Idoso prevê a participa-
ção das políticas de: assistência social, saúde, 
educação, trabalho, previdência social, justiça, 
habitação e urbanismo, cultura, esporte e la-
zer. No entanto, embora a gestão da Política 
Nacional, atualmente lotada na Secretaria de 
Direitos Humanos, tenha mudado de mãos 
quatro vezes, a Política não foi efetivada. A 
nosso ver, mesmo sem ser implementada, ela 
já deixou de ser uma política apenas para o 
idoso e precisa ser compreendida como uma 
política do interesse de todos que afeta todas 
as fases do ciclo da vida. 

O Estatuto do Idoso, fruto da construção cole-
tiva e reconhecido como a maior conquista da 
sociedade brasileira, garante direitos à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
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ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, 
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convi-
vência familiar e comunitária. Porém, ele ainda 
é ignorado pela sociedade. Por exemplo, o en-
velhecimento não está incluído no projeto de lei 
do Plano Nacional da Educação que segue ao 
Congresso Nacional. Isso traz conseqüências 
drásticas: o envelhecimento não será debatido 
nas escolas; o analfabetismo entre os idosos 
não será enfrentado; profissionais de todas as 
áreas serão graduados sem qualquer noção 
sobre o envelhecimento e as especificidades 
da clientela idosa, mas terão de lidar com uma 
população cada vez mais envelhecida.

Na lei, o idoso deve gozar de políticas especí-
ficas e prioritárias. No entanto, no Orçamento 
(Plano Plurianual 2012-2015) encaminhado 
ao Congresso, o envelhecimento populacional 
foi desconsiderado como diretriz, apesar de 
ser um fator que modifica a necessidade e a 
dimensão de todas as políticas. Diante deste 
contexto, qual é o papel do CNDI?

O Conselho tem por visão estratégica ser refe-
rência nacional na promoção, defesa e garantia 
dos direitos dos idosos e por missão supervi-
sionar, acompanhar, fiscalizar, avaliar e propor 
diretrizes para a Política Nacional do Idoso e 
para as políticas de interesse da pessoa idosa, 
tendo como valores: a ética, a transparência, 
o compromisso, a pró-atividade, a integração, 
a efetividade e a inovação. 

Ao comemorar a realização da III Conferência, 
maior evento democrático de defesa de direitos 
da pessoa idosa e a criação do Fundo Nacional 
do Idoso, proposto em 1994, mas viabilizado 
em 2010/2011, traz uma grande expectativa 
de fomento às ações alinhadas à missão do 
CNDI, cabendo a este Conselho sua gestão de 
forma autônoma e transparente. 

Porém, o maior desafio é a politização do cida-
dão brasileiro para incluir entre os seus anseios: 
o direito à velhice com dignidade; o direito a 
políticas de cuidado que contemplem a família 
que possui ou cuida de pessoas vulneráveis; 
o direito à promoção do envelhecimento ativo 
ao longo de todo o ciclo da vida. 

Para colaborar com a implementação de polí-
ticas o CNDI precisa:

 – Contar com estratégias de comunicação 
social eficientes, com ampla visibilidade e 
articulação com movimentos sociais, entida-
des governamentais e não governamentais, 
conselhos de direitos e setoriais e conselhos 
estaduais e municipais de idosos;

 – Ser ouvido: todas as políticas que influam 
ou sejam influenciadas pelo envelhecimento 
devem obrigatoriamente passar pelo seu 
parecer. Afinal, somos o fórum máximo de 
debate da Política e responsáveis no encami-
nhamento das deliberações das Conferências 
Nacionais de Direitos da Pessoa Idosa aos 
respectivos executores;
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 – Dialogar com o Estado e a sociedade sobre 
as questões afetas ao envelhecimento, o que 
exige maturidade do Conselho, da sociedade 
e do governo, no diálogo aberto, sem pos-
turas defensivas quando as críticas forem 
necessárias.

Para cumprir seu papel o CNDI precisa melho-
rar, em termos de:

 – Excelência operacional: apoio técnico, rela-
cionamento com seus públicos de interesse; 
definição e publicização de fluxos e articu-
lação em rede com os demais conselhos de 
idosos; 

 – Transparência e visibilidade: dentro e fora 
do Conselho;

 – Capacitação de conselheiros e gestores so-
bre os direitos dos idosos e a democracia 
participativa;

 – Autonomia administrativa e financeira: é 
contraditório o CNDI como órgão de controle 
social ter que fiscalizar o gestor da Política e 
estar, estruturalmente, subordinado ao próprio 
órgão que fiscaliza.

Não reconhecer o envelhecimento da popula-
ção brasileira é assumir riscos para as futuras 
gerações de jovens e velhos. A atual gestão do 
CNDI deixa para trás a ideia de Política Nacio-
nal e Estatuto do Idoso apenas para proteção 
e restauração de direitos não respeitados e 

assume o compromisso de promover políticas 
intersetoriais em favor do envelhecimento 
digno. Afinal, o envelhecimento afeta todas as 
políticas de várias maneiras, mas exige diálo-
gos, solidariedade e compromisso de todos: 
gestores, legisladores, defensores da lei e o 
povo brasileiro..
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Compromisso de todos por um 
envelhecimento digno
aNa aMélIa CaMaraNO
Coordenadora de População e Cidadania Técnica de Planejamento e Pesquisa 
– DISOC/ Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA

o objetivo da Conferência Nacional dos Di-
reitos da Pessoa Idosa é estabelecer um 
compromisso para um envelhecimento 

digno no Brasil. Para alcançar este objetivo, 
o primeiro passo consiste em definir o que 
se entende por envelhecimento digno e se 
comprometer com a execução de ações que 
possam garanti-lo.

Assume-se que o envelhecimento digno se dá 
quando a população alvo tem acesso a todos 
os seus direitos, que são os estabelecidos pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e pelo Estatuto do Idoso. Portanto, o que se 
pretende aqui é analisar como esse acesso tem 
ocorrido nas várias regiões do país. 

O principal direito é o direito à vida. Este é 
seguido pelo direito à saúde, ao trabalho, à 
previdência social, à assistência social, à edu-
cação, a cultura, ao lazer, à moradia e ao voto. 
Considera–se neste trabalho, o direito à vida, à 
saúde e renda.

Observa-se que o acesso a esses direitos tem 
se dado de forma diferenciada nas várias re-
giões do país. Por exemplo, o direito à vida, 
medido pela sua duração, mostra que a vida 
de um nordestino é cinco anos mais curta do 

que a de um residente na região Sul. Muito 
embora, as causas de aproximadamente 95% 
dos óbitos dos idosos brasileiros sejam natu-
rais, observou-se nas regiões Norte, Nordeste 
e Sul um crescimento na proporção de óbitos 
cuja causa declarada foi agressão, crescimen-
to mais elevado na região Nordeste. Embora 
baixa esta proporção, ela contradiz o artigo 5º 
da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos “ninguém será submetido a tortura nem 
a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes.”

O segundo direito considerado, que afeta o 
primeiro, é estipulado pelo art. 15º do Estatuto 
do Idoso, que reza “é assegurada a atenção 
integral à saúde do idoso – por intermédio do 
SUS, garantindo-lhe acesso universal e igua-
litário”. Aproximadamente 70% dos idosos 
brasileiros não têm planos privados de saúde, 
ou seja, dependem totalmente da Rede SUS. 
Esta proporção é muito maior na região Nor-
deste, comparada à Sudeste, 84,9% e 61,7%.

O Estado brasileiro reconheceu a perda da ca-
pacidade laborativa pela idade avançada como 
um risco social e estabeleceu as políticas de 
previdência e assistência para garantir renda 
para aqueles que perderam essa capacidade. 



20  |  Revista dos diReitos da Pessoa idosa  |  sdH/PR

Essas políticas tiveram o seu inicio no começo 
do século XX para um segmento pequeno de 
trabalhadores e foram se ampliando ao longo do 
século. Em 2009, 77% dos idosos brasileiros 
recebiam algum benefício da Seguridade So-
cial. Esta proporção variou de 67,2% na região 
Centro-Oeste a 82,2% na região Sul. 

Já foi bastante comentado na literatura que 
a ampliação dessa cobertura está tendo um 
grande impacto na redução da pobreza dos 
idosos e de suas famílias, na redução das 
desigualdades de renda, afetando os arranjos 
familiares e aumentando o empoderamento 
dos idosos. Isto ocorreu em todas as regiões 
do país, mas, também, de forma diferenciada. 
Por exemplo, embora os idosos nordestinos 
sejam muito menos pobres que os não idosos, 
eles são muito mais pobres que os idosos da 
região Sudeste.

As mudanças constitucionais tiveram um grande 
impacto na preservação e elevação da renda 
dos beneficiários que recebem até um salário 
mínimo, o que foi reforçado por ganhos reais 
neste salário na última década. Por outro lado, 
aqueles cujo valor do benefício é superior a 
um salário mínimo tem experimentado perdas 
reais de renda, o que resultou em uma redução 
das desigualdades de renda entre a população 
idosa. Isto contraria o artigo 29 do Estatuto 
do Idoso que estabelece que “os benefícios de 
aposentadorias e pensões do regime geral da 
previdência social observarão, na sua conces-
são, critérios de cálculo que preservem o valor 
real dos salários sobre os quais incidiram a 
contribuição, nos termos da legislação vigente”.

Tendo esse pano de fundo, salienta-se que 
os compromissos a serem firmados devem 
contemplar em primeiro lugar, a redução dos 
diferenciais regionais. Maior acesso a serviços 
de saúde e maior cobertura da Seguridade 
Social podem resultar em uma redução nos 
diferenciais na duração da vida.

Além disto, outros compromissos podem ser 
firmados. Por exemplo, no tocante, à saúde, 
as políticas devem contemplar todo o ciclo da 
vida para contribuir não só que mais pessoas 
cheguem à última etapa da vida, mas que 
cheguem lá de forma saudável. Dentre elas, 
cita-se a promoção de saúde, o acesso uni-
versal aos serviços de saúde pública ao longo 
da vida e a consideração da importância de 
fatores ambientais, econômicos, sociais, edu-
cacionais, dentre outros, no aparecimento de 
enfermidades e incapacidades. Além disto, 
para a última fase da vida, cabe a um sistema 
público de saúde assegurar o fornecimento dos 
meios para que as pessoas possam terminar 
suas vidas com dignidade e com um mínimo 
de sofrimento quando decidirem que chegou 
o momento.

O debate sobre envelhecimento continua forte-
mente focalizado nos gastos com a Previdência 
Social, no ajuste fiscal e na distribuição dos 
gastos públicos. Os idosos têm sido vistos como 
grandes consumidores de gastos públicos e 
o sistema de previdência está operando em 
déficit por mais de uma década. Não se têm 
dúvidas de que a demanda por benefícios, se-
jam previdenciários ou não contributivos, tende 
a crescer no médio prazo e, na ausência de 
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mudanças, a acentuar o desequilíbrio financeiro 
da Previdência Social, o que inviabilizará o seu 
funcionamento. 

Reconhece-se que o sistema previdenciário ur-
bano, tanto privado quanto público, apresenta 
várias distorções. Uma delas é a aposentadoria 
precoce. Por exemplo, em 2009, nas áreas 
urbanas os homens se aposentavam em média, 
aos 55 anos e as mulheres aos 52. Dado o au-
mento da esperança de vida, esses aposentados 
passarão um longo tempo recebendo benefí-
cios e “pressionando” o sistema. Isto requer 
medidas para a manutenção do trabalhador 
na atividade econômica o maior número de 
anos possível. Outra distorção é possibilidade 
do recebimento de um duplo beneficio: apo-
sentadoria e pensão por mortes. Além disto, 
ressalta-se o menor tempo de contribuição 
requerido para as mulheres, que vivem em 
média oito anos a mais que os homens. Como 
consequência, elas se aposentam mais cedo e 
passam um tempo maior recebendo benefícios. 
Isto requer repensar as formas (tempo, alíquo-
ta) de contribuição por parte das mulheres, os 
tradicionais benefícios (duplo ou não), o valor 
das pensões por morte (igual ao benefício do 
cônjuge ou fração deste) e fazer adaptações 
frente à nova realidade das famílias com mais 
de um provedor, das mulheres que mesmo 
casadas não têm filhos etc.

Por outro lado, os benefícios acima de um sa-
lário mínimo têm apresentado perdas reais, o 
que requer uma compensação. Além disto, os 
compromissos deveriam incluir a manutenção 
do piso do beneficio em um salário mínimo, 

haja vista o grande impacto que isto está tendo 
nas condições de vida da população idosa e de 
suas famílias. Do lado da receita, é importante 
estimular o aumento da cobertura da atual 
força de trabalho. 

Sumarizando, o compromisso maior deve ser 
o de assegurar que a prioridade das políticas 
públicas seja a garantia de uma proteção social 
adequada para a população idosa em todo o 
território nacional, o que pode contribuir para 
um envelhecimento digno..
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o fenômeno do envelhecimento é uma das 
mais significativas transformações sociais 
que vivenciamos neste início de século. O 

aumento na proporção das pessoas com 60 anos 
ou mais e o crescimento progressivo de nossa 
expectativa de vida, com a ampliação do grupo 
dos acima de 80 anos de idade, vem alterando 
a face das sociedades modernas e aportando 
novos desafios sociais. Novas dinâmicas familia-
res se instauram, vulnerabilidades específicas se 
tornam mais frequentes e novas demandas são 
apresentadas ao Estado e às políticas públicas. 
Ganha relevo a preocupação com as condições de 
vida dos idosos, com destaque para o acesso à 
renda, às condições de saúde e de bem estar. O 
Estado é chamado não apenas a ampliar a oferta 
de certos serviços e benefícios, mas também a 
alterar a dinâmica de sua intervenção, visando a 
complementariedade face à família e a interse-
torialidade da ação pública. 

novAs demAndAs PArA As 
PolíticAs PúblicAs
No campo dos programas de garantia de ren-
da, o aumento da proporção de pessoas idosas 
representa uma expressiva pressão sobre os 
sistemas de seguro social. Também se observa a 
pressão sob os sistemas de proteção social para 
a instituição de programas não contributivos de 

garantia de renda.

No âmbito da saúde, há um crescimento da 
demanda sobre serviços de prevenção, reabilita-
ção, cuidados de enfermagem e tratamento das 
doenças crônicas que afetam os idosos. Para a 
assistência social, a idade avançada representa 
desafios em vários aspectos e em especial face 
à socialização, cuidados e proteção. 

Outra questão decorrente do avanço do envelhe-
cimento é a dependência funcional. Ela emerge 
progressivamente como uma relevante questão da 
agenda pública, seja pelo que implica de perda da 
autonomia e redução do bem estar, seja no que 
impacta no crescimento da demanda por servi-
ços de cuidados. Além de atenções específicas 
do campo da saúde, a situação de dependência 
é acompanhada pela necessidade de cuidados 
de longa duração para o apoio a atividades da 
vida diária. Esta modalidade relativamente nova 
de serviços de proteção já se coloca como um 
problema para os sistemas de proteção social. 

O avanço da demanda por estes serviços estabe-
lece-se de forma ainda mais estratégica por ocor-
rer em meio a outras transformações sociais. As 
mudanças observadas na dinâmica das famílias, e 
decorrentes tanto da maior participação das mu-
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lheres no mercado de trabalho como da alteração 
na composição dos núcleos e arranjos familiares, 
fragiliza a oferta de cuidados neste âmbito. Como 
consequência, o progressivo envelhecimento 
da população e o crescimento da demanda por 
provisão de cuidados de longa duração têm sido 
acompanhados pelo constrangimento da oferta 
familiar destes cuidados. 

A situação de dependência, além de reduzir as con-
dições de bem estar dos idosos, reflete na qualidade 
de vida das famílias e, em especial, daqueles que se 
dedicam à oferta familiar de cuidados. Observa-se o 
aumento da sobrecarga do trabalho dos cuidadores 
(em sua grande maioria mulheres em idade madura) 
com consequências desde a precarização de sua 
inserção no mercado de trabalho até a deterioração 
de suas condições de saúde. 

Cabe ainda lembrar o crescimento observado na 
proporção de idosos vivendo sós ou em domicílios 
compostos somente por membros idosos, reduzindo-
-se progressivamente o número dessa população 
vivendo em domicílios multigeracionais. Todas estas 
tendências, de caráter demográfico e social, têm o 
efeito de reduzir as capacidades de oferta de cui-
dados informais, levando à procura por opções que 
assegurem a prestação dos serviços de cuidados 
aos idosos dependentes. 

As resPostAs dAs PolíticAs PúblicAs 
nA exPeriênciA internAcionAl
São várias as respostas que vêm sendo dadas 
pelo Estado ao fenômeno do envelhecimento da 
população. O desafio de como apoiar o crescente 
número de pessoas em situação de dependência 
tem sido uma preocupação crescente dos sistemas 
de proteção social e vem encontrando diferentes 
respostas na experiência internacional.

Distintas formas de organização da intervenção do 
Estado no campo da proteção social vêm sendo 

observadas, seja em termos dos grupos cobertos, da 
proteção garantida, dos modos de financiamento e 
gestão, seja na integração com os cuidados ofertados 
por outras esferas como a família, as instituições 
sem fins lucrativos e o Estado. 

Estudo realizado pelo Ipea2 identifica dois diferen-
tes modelos de respostas públicas ao problema 
da dependência. De um lado, estão os países que 
trataram-na como um risco social e que assentaram 
a proteção social a este público em torno de siste-
mas de previdência social. A Alemanha e o Japão 
podem ser citados como países que criaram um 
novo ramo de seguro social: o seguro dependência. 
Entendendo a dependência como um novo risco 
social, cada vez mais frequente, e cujos custos não 
podem ser supridos pela renda média das pessoas 
idosas, instituíram bases de cotização para em-
pregados e empregadores, visando à garantia de 
acesso a recursos para o pagamento de serviços 
de cuidados. 

Outros países, entretanto, têm avançado na política 
de proteção às pessoas em situação de depen-
dência a partir da ampliação da oferta pública de 
serviços e do financiamento majoritário por tributos 
gerais. Mas, as experiências também revelam sig-
nificativas diferenças. Países como a Suécia vêm 
se esforçando para manter uma oferta ampla de 
serviços públicos para tal grupo. De acordo com 
dados oficiais daquele país, em 2004, 9% das 
pessoas com 65 anos ou mais foram beneficiadas 
com o atendimento domiciliar. Esta porcentagem 
muda para 20% quando se trata de idosos com 80 
anos ou mais3. Outros países como a Espanha reco-
nhecem a existência de um quarto pilar do Estado 
de Bem-Estar. Com a aprovação do Sistema para 
Autonomia e Atenção à Dependência – SAAD, que 

2 Batista et alli, 2008 e 2009.
3 Ministério da Saúde e Assuntos Sociais da Suécia. Políti-
cas para os idosos (Folheto informativo, disponível no site 
www.sweden.se). Mai/2005.
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se insere ao lado do Sistema Nacional de Saúde, 
do Sistema Educacional, e do Sistema de Pensões, 
aquele país pretende garantir o acesso a serviços, 
que podem ser ofertados tanto por instituições e 
programas públicos, como por entidades privadas 
com ou sem fins lucrativos. 

Desta forma, além da garantia de renda, seja na 
forma de aposentadoria e/ou de garantia de renda 
mínima aos que não contribuíram ao sistema pú-
blico de previdência social, os idosos vêm sendo 
protegidos da situação de dependência. Neste 
sentido, a experiência internacional, em que pese 
suas distintas trajetórias, vem caminhando na 
construção de sistemas de múltiplos pilares, seja 
na organização, financiamento ou provisão dos 
cuidados de longa duração. Algumas iniciativas 
comuns foram ressaltadas no estudo do IPEA: a) 
distinção e integração entre serviços de saúde e de 
cuidados de longa duração; b) utilização de sistemas 
de classificação da situação de dependência; c) 
renovação (semestral ou anual) da certificação da 
situação de dependência funcional que dá acesso 
aos benefícios e/ou serviços; d) elaboração de pla-
nos individualizados de cuidados de longa duração; 
e) tendência a priorização dos cuidados de longa 
duração domiciliares; f) ampliação da oferta de ser-
viços institucionalizados de prevenção e cuidados; 
g) participação dos usuários no financiamento do 
sistema; h) incentivos para cuidadores informais 
(serviços de apoio e benefícios pecuniários); i) des-
centralização da gestão dos sistemas; j) tendência 
à proteção de todas as pessoas com incapacidades 
funcionais, independentemente de sua idade. 

Cabe destacar, nesta rápida panorâmica da experiên-
cia internacional, a progressiva preocupação com a 
abordagem intersetorial, desde os tipos de oferta de 
serviços até a composição de equipes profissionais. 
Avança diálogo das políticas previdenciárias com a 
oferta de serviços, a integração entre os serviços de 
saúde e de cuidados assim como entre os serviços 
institucionais e os serviços domiciliares. Os cuida-

dos profissionais e familiares caminham para uma 
maior integração, afirmando-se progressivamente 
a convicção de que os serviços públicos não subs-
tituem os cuidados familiares, mas tornam estes 
mais efetivos ao ofertar ao idoso e a suas famílias, 
suportes dos quais eles efetivamente necessitam. 

As resPostAs dAs PolíticAs PúblicAs 
nA exPeriênciA brAsileirA
Também no Brasil, assiste-se a uma significativa 
ampliação da oferta de proteção social aos idosos4. 
Nos últimos 20 anos, o país passou a contar com 
importantes instrumentos legais de garantia de di-
reitos para os idosos. A Política Nacional do Idoso 
e o Estatuto do Idoso são marcos desta construção, 
que vem sendo acompanhada por avanços no con-
junto das políticas de seguridade social.

No campo dos benefícios monetários, a seguridade 
social brasileira ampliou expressivamente a sua 
ação, operando com um conjunto significativo de 
programas contributivos e não contributivos. No 
âmbito do seguro social, os benefícios previdenciá-
rios atendem a maioria dos idosos de 60 ou mais, 
por meio do Regime Geral da Previdência Social, 
incluindo o programa de previdência rural.

Complementando a política de garantia de renda 
aos idosos, o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), de natureza assistencial, atende um número 
expressivo de idosos que não contam com a pro-
teção previdenciária. Este conjunto de iniciativas 
contribuiu para o aumento no grau de proteção 
social dos idosos no país e concorreu para que a 
pobreza e a indigência entre essa população fosse 
um fenômeno marginal. Em 2008, apenas 10,8 % 
dos idosos (65 anos ou mais) encontravam-se sem 
proteção pública, previdenciária ou assistencial. 
Ou seja, 89,2% dos idosos brasileiros recebiam ou 
aposentadorias ou BPC, a grande maioria no valor 

4 Batista et alli, 2009a.
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de 1 salário-mínimo. A taxa de pobreza da popu-
lação idosa (de 65 anos ou mais) atingiu apenas 
5,8% do total de idosos, e a de taxa de indigência 
somente 1,1% desta população5. 

Os avanços foram mais vagarosos no que se refere à 
oferta de serviços, mas os últimos anos têm assistido 
a progressiva regulação e ampliação de cuidados e 
proteções. Além dos avanços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, na Assistência Social, iniciativas 
recentes podem ser lembradas dentro do processo 
de consolidação do Sistema Único de Assistência 
Social. Os Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS) vêm implementando o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e 
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos, ambos podendo ser acessados pela pessoa 
idosa e sua família. No âmbito da proteção social 
especial, os Centros de Referência Especializados 
da Assistência Social (CREAS) ofertam o serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos (PAEFI), com ênfase na proteção de 
indivíduos em situação de direitos violados, entre 
eles os idosos. 

Observa-se também que o tema da dependência já 
começa a ser acolhido na agenda pública. Destes 
serviços tipificados pela Assistência Social, dois 
são voltados para as pessoas com dependência, 
sejam idosos ou pessoas com deficiência: o Ser-
viço de Proteção Social Básica no Domicílio, que 
visa promover a visitação periódica das pessoas 
dependentes, desenvolvendo ações de ampliação 
da autonomia, convivência e socialização e o acesso 
a outras políticas públicas; e o Serviço de Proteção 
Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias, que pretende ofertar apoio 

ao cuidador familiar, assim como oferecer cuidados 
temporários ou permanentes a pessoas dependentes. 
A discussão em torno de centros de referência ou 
de centros-dia – cuja experiência já se encontra em 
curso em alguns municípios do país –, aponta para 
estratégias de ação mais integradas nas políticas 
de saúde e de Assistência Social. Tal integração 
também começa a ser efetivada em outros serviços, 
como os de apoio ao cuidador e os de cuidados aos 
idosos em situação de dependência.

Desta forma, os avanços observados são contun-
dentes. O Estado brasileiro vem reconhecendo as 
novas demandas colocadas pelo envelhecimento 
e respondendo com a ampliação de serviços e de 
normatizações, com a instituição de critérios de qua-
lidade e de garantia de acesso. Os desafios ainda são 
muitos e de vulto. A formação de equipes multidis-
ciplinares, a pactuação de protocolos intersetoriais, 
a oferta casada no território, a complementariedade 
da ação pública face à família, são várias das ques-
tões a serem enfrentadas. Mas o avanço do debate 
público e a efetivação da participação social têm 
propiciado a progressiva consolidação deste campo 
e continuará aprimorando as perspectivas para uma 
política pública de qualidade voltada aos idosos..
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o s Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa 
fazem parte da organização institucional 
adotada pela Constituição de 1988 na 

perspectiva de uma democracia participativa 
articulada à democracia representativa. A de-
mocracia representativa se caracteriza como a 
escolha de dirigentes pertencentes a um partido 
político para o governo nacional, estadual ou 
municipal. A maioria da população vota em 
pessoas conhecidas e não em programas de 
governo, exercendo-se a participação cívica 
somente no dia da eleição. A Constituição 
prevê também uma gestão democrática e des-
centralizada, estabelecendo inclusive a parti-
cipação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados (inciso VII) e do governo nos 
órgãos colegiados da seguridade social (artigo 
194), ou seja na saúde, na previdência e na 
assistência social.

Assim, as pessoas aposentadas, devem ter 
assento, por determinação constitucional, nos 

conselhos de saúde, assistência e previdência 
social e não somente nos conselhos de idosos. 
Esta participação de acordo com o artigo 204 
da Constituição se faz “por meio de organi-
zações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os 
níveis”. Este marco legal participativo substitui 
e mesmo conflita com o marco burocrático-
-autoritário tradicional do Estado brasileiro, 
estruturado para que a tomada de decisões 
de políticas públicas fosse feita de cima para 
baixo.

A democracia participativa consiste no compar-
tilhamento de tomada de decisões políticas por 
parte da sociedade, seja por meio de plebiscito, 
referendo, projeto popular, consultas ou por 
meio de conselhos paritários. É uma forma de 
se fazer ouvir a voz dos setores periféricos ao 
poder e de incorporá-los nas decisões sobre o 
plano de governo dentro dos limites da lei. Ela 
favorece o diálogo entre estado e sociedade 
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de forma direta. A participação da sociedade 
nos conselhos não só canaliza reivindicações 
e manifesta pressões e interesses de vários 
segmentos sociais organizados, como possibi-
lita a formação e consolidação de um tecido 
social associativo, muitas vezes fragmentado 
pela pulverização de organizações. 

Os conselhos de direitos constituem espaços 
de encontro de interesses comuns da socie-
dade, mesmo que haja disputas por políticas, 
cargos e recursos. Encontro não significa con-
senso. É uma oportunidade de expressão e de 
contraposição de propostas, de confrontação 
de posições sobre determinado tema, e com 
isso, de disseminação de informação e de 
construção de transparência. Os conselhos de 
direitos podem produzir uma incidência política 
nas decisões governamentais, por exemplo, 
ao promulgar resoluções que se transformam 
em políticas públicas. Para o funcionamento 
adequado dos conselhos é necessário que o 
governo ofereça as condições de infraestrutura e 
de gestão compartilhada, assegurando também 
a autonomia da sociedade, sem tutela alguma, 
como muitas vezes exercida por gestores e 
partidos políticos.

Os conselhos de direitos da pessoa idosa es-
tavam previstos na Lei n.º 8.842/1994, mas 
o Conselho Nacional só realizou sua primeira 
reunião em 2002, antes do Estatuto do Idoso 
de 2003. O caráter deliberativo desses con-
selhos foi instituído por meio de Decreto n.º 

5.109, de 17 de junho de 2004, que dispõe 
sobre sua composição, estruturação, compe-
tências e funcionamento. São instâncias de 
participação, de expressão de interesses, de 
manifestação de reivindicações e de construção 
de políticas voltadas para o envelhecimento, a 
velhice e as pessoas idosas. Hoje se faz crucial 
promover o protagonismo das pessoas idosas 
nesses conselhos. Por parte do governo, estão 
presentes agentes públicos, em geral ainda 
jovens e com uma visão da velhice ainda em 
construção. 

As organizações da sociedade que têm re-
presentantes nos conselhos da pessoa idosa 
precisam estimular sua participação nos mes-
mos, como cidadãs e cidadãos. Trata-se de 
um espaço político limitado, mas que pode ser 
decisivo, sendo essa participação também um 
processo de aprendizagem política. Necessita 
de capacitação e experiência, de que gozam, 
aliás, muitas pessoas idosas. Os conselhos 
têm composição heterogênea. No entanto, 
as organizações provenientes da base social 
podem fazer-se presentes para expressão de 
interesses dos grupos dominados, contrariando 
até propostas que defendam os interesses pri-
vatizantes e lucrativos dos grupos dominantes. 

Os conselhos, nos três níveis de governo, zela-
rão6 pelo cumprimento dos direitos da pessoa 
idosa, com o maior cuidado e interesse. No 
seu artigo 53, o Estatuto do Idoso afirma que 
compete aos Conselhos a supervisão, o acom-

6 Grifo do autor. 
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panhamento, a fiscalização e a avaliação das 
políticas do idoso, no âmbito das respectivas 
instâncias político-administrativas, cabendo-
-lhes a supervisão das mesmas, manifesta 
tanto em críticas e correção de rumos como na 
elaboração propostas para sua reformulação e 
execução. Cabe-lhes o acompanhamento da po-
lítica do idoso, ou seja, a verificação de dados, 
orçamento, propostas, diretrizes; a fiscalização 
da política nacional do idoso; a verificação da 
execução e a abertura de processos junto a 
órgãos competentes para ajustar a execução 
e para punição dos responsáveis; a avaliação 
da política nacional do idoso; a contratação 
ou realização de estudos, pesquisas, consul-
torias, debates e elaboração de parâmetros e 
efetividade, impacto, resultados e processos 
das políticas referentes à pessoa idosa. Têm 
importante papel tanto na implementação dos 
direitos e sua efetividade, como na qualidade 
dessa implementação e em sua fiscalização, 
acompanhamento e avaliação. No seu papel 
fiscalizador o Conselho poderá encaminhar a 
aplicação de penalidades, devendo articular-se 
com o Ministério Público e a Vigilância Sani-
tária, dentre outros órgãos previstos em lei. 

Os conselhos devem estar abertos ao recebi-
mento de denúncias, exigindo do Poder Execu-
tivo a sanção dos abusadores e proteção das 
vítimas, cabendo a apuração das violações de 
direitos ao Ministério Público. É na dinâmica 
da participação das próprias pessoas idosas 
que se articulará uma correlação de forças 
na defesa e efetivação de seus direitos, para 

que os conselhos não se tornem apenas um 
apêndice da administração. Se não houver a 
mobilização das próprias pessoas idosas para 
confronto de posições e democratização dos 
conselhos, estes serão mais um órgão burocrá-
tico e não uma instância de defesa de direitos. 
A integração dos conselhos pressupõe uma 
concepção compartilhada de suas atribuições, 
dos parâmetros de seu funcionamento e da 
dinâmica da participação..
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Envelhecer com dignidade: sentidos 
de uma cidadania possível
MarCIa CrIsTINa DE OlIvEIra 
Pedagoga e Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo

Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos se não fora 

A mágica presença das estrelas.  

(Das Utopias)7 

R efletir sobre as lutas travadas no campo 
dos direitos, assim como sobre as conquis-
tas oriundas de tais lutas, nos possibilita 

perceber melhor o que tem sido feito no Brasil 
quando o assunto é o papel do Estado frente 
aos desafios da garantia da cidadania plena 
de seu povo. Ao contrário do que vivemos na 
primeira metade do século XX, as últimas três 
décadas imprimiram uma acentuada qualifica-
ção em nossa democracia, e, portanto, na con-
solidação de políticas públicas mais inclusivas e 
diversificadas. Diante disso, muitos segmentos 
da sociedade passaram a ser reconhecidos 
em suas especificidades, e tiveram garantidos 
direitos, antes ignorados. 

Nesse cenário, também a temática do enve-
lhecimento passou a fazer parte da pauta das 
políticas públicas brasileiras em tempos recen-
tes. É a Constituição de 1988 que anuncia, em 
seu artigo 203 (inciso I), sua intencionalidade 

em relação ao segmento dos idosos, no âmbito 
da assistência social. Tal ‘aceno’, agregado a 
todas as possibilidades que se colocavam (e 
ainda se colocam), no processo de crescente 
democratização do país, passou a configurar 
um marco referencial (legal e teórico), subsí-
dio para a compreensão das realidades e dos 
imaginários que até então conformaram a vida 
dos idosos(as) brasileiros(as), ao mesmo tempo 
em que anunciavam uma nova concepção, e 
por que não dizer, uma nova cultura no olhar 
e no acolher os saberes, as potencialidades e 
as demandas inerentes à terceira idade. 

Ao identificar que a perspectiva dos Direitos 
Humanos é a base para um movimento em 
direção à percepção e ao reconhecimento do 
direito à dignidade na diversidade, não pode-
mos desconsiderar as mudanças aceleradas 
pelas quais passa toda a sociedade: efeitos da 
globalização na economia e os avanços tecno-
lógicos influenciam fortemente nossos modos 
de vida; acessamos informações, produzimos 
conhecimento, conquistamos direitos; fatos 
que nos possibilitam vislumbrar eventos antes 
não tão visíveis/previsíveis.

Nesse sentido, estudos sobre o perfil demo-
gráfico8 indicam que a crescente melhoria da 

7 Mario Quintana. Espelho Mágico. 1948. 8 IBGE, 2007. Contagem da população.
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qualidade de vida tem impactado fortemente os 
índices de mortalidade e de natalidade, o que 
significa dizer que a população mundial está em 
franco processo de envelhecimento, ou, melhor 
definindo, a expectativa de vida ao nascer se 
ampliou e estamos vivendo mais. O desafio se 
faz imediato: será que estamos vivendo melhor? 
Que aspectos e dispositivos políticos e sociais 
precisam ser garantidos para que o legado dos 
Direitos Humanos prevaleça e a dignidade da 
vida realmente tenha significado ímpar e ganhe 
concretude em todas as realidades?

um mArco legAl inclusivo

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dig-

nidade e direitos. São dotadas de razão e cons-

ciência e devem agir em relação umas às outras 

com espírito de fraternidade.9 

A II Conferência Mundial do Envelhecimento 
(Madri, 2002), confirmou, diante do diagnósti-
co do envelhecimento crescente da população 
mundial (mais acelerada nos países em de-
senvolvimento), a necessidade de criação de 
políticas públicas capazes de atender as deman-
das da população idosa, entendendo ser esse 
cenário mais que um momento pontual, mas 
sim uma tendência persistente que exigiria dos 
Governos ações capazes de modificar a cultura 
sócio-política das comunidades, das pessoas e 
dos países. É dessa interpretação que se propõe 
a ação articulada em três grandes eixos prio-
ritários: pessoas idosas e o desenvolvimento; 
promoção da saúde e bem-estar na velhice; 
e criação de ambiente propício e favorável. A 

II Conferência tem muitos méritos, entre eles 
o de pautar o envelhecimento segundo uma 
perspectiva afirmativa, que reconhece de ma-
neira mais detalhada e inclusiva as demandas 
e potencialidades desse segmento. As políticas 
devem assim, ser mais integradas (capazes de 
articular as mais diferentes áreas sociais: saúde, 
educação, trabalho, lazer, culturas, moradia) e 
promover padrões de vida cada vez mais dignos 
e significativos aos idosos. 

No Brasil, é o Estatuto do Idoso e a ação dos 
Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, que 
traduzem as orientações e ações sistematizadas 
em Madri (2002), em dispositivos legais, além 
de reafirmar os princípios e diretrizes assumidos 
na Lei 8.842/199410.

Podemos afirmar, portanto, que já possuímos 
um conjunto de estudos, leis e instituições 
capazes de imprimir a mudança necessária 
em nossas sociedades naquilo que tange a 
compreensão do que seja viver e conviver em 
contextos nos quais ser idoso/envelhecer não 
pode significar abandono, doença, pobreza. En-
velhecer não pode significar perda de direitos, 
mas a incondicional reafirmação dos mesmos.

os sentidos dA cidAdAniA

Os seres humanos têm o direito de construir seu 

futuro, não estando obrigados a reproduzir as 

relações sociais em que estão imersos, nem as 

injustiças que elas implicam.11 

9 Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Artigo 1.

10 Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho 
Nacional do Idoso. 
11 Martins (2007, p. 6).
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Sabemos que a cidadania não se basta pela 
existência de um conjunto de leis que expli-
citam e regulam a relação Estado-Sociedade 
Civil. A concretude da cidadania se dá pela 
ciência e vivência da sociedade de seus direitos 
e deveres. É na dinâmica do cotidiano que nos 
percebemos e nos fazemos mais cidadãos e 
reafirmamos a nossa igualdade em dignidade. 
Somos iguais em nossa diversidade e, estas não 
podem ser transformadas em desigualdades. 
O Estado deve estar atento às condições que 
podem tornar o envelhecimento um processo 
de precarização da vida; que destitui o idoso 
da vivência em plenitude de sua dignidade.

Democracia e cidadania adquirem na atualidade 
novos sentidos ao passar por mudanças que 
qualificam o nosso modo de fazer a política e 
de compreender o papel do Estado. Da repre-
sentação para a participação. Da passividade 
para a atividade. De receptor de políticas, para 
propositor e avaliador de políticas. Novos su-
jeitos em novos contextos. A abordagem sobre 
o envelhecimento que ora ganha destaque em 
nosso país, é, portanto, uma oportunidade 
para ressignificarmos nossos imaginários e 
práticas acerca do que desejamos para a nossa 
sociedade.

Portanto, devemos ter a clareza de que os 
caminhos a serem assumidos pelas políticas 
públicas voltadas aos idosos, na atualidade, 
não podem simplesmente significar uma ação 
preventiva, ou medo, frente aquilo que o futu-
ro, e mesmo o presente, nos revela acerca do 
“envelhecimento da humanidade”; muito pelo 
contrário, a cultura a nos mover precisa ser 
decorrente do permanente exercício de assumir 
e reinventar o legado da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos; e isso é o sentido maior 
da ideia de utopia..

referênciAs
ABERS, Rebecca N. e KECK Margaret E. representando a 
diversidade: Estado, sociedade e “relações fecundas” nos 
conselhos gestores. Caderno CRH, 21 (52), 2008 p. 99-112.

BRASIL. Constituição da república Federativa do Brasil de 
1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constitui%C3%a7ao.htm > acesso em nov/2011. 

               . lei Nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe 
sobre a política nacional do idoso. Disponível em: < http://
www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volu-
me%20i/idosolei8842.htm > acesso em nov/2011. 

               . lei No 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.
htm > acesso em nov/2011. 

MARTINS, Antônio. Um novo passo adiante (Prefácio). In: 
GADOTTI, Moacir. Educar para um outro mundo possível. São 
Paulo: Publisher Brasil, 2007. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração universal 
dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela resolução 
217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 
de dezembro de 1948. Disponível em: < http://portal.mj.gov.
br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm > acesso 
em nov/2011.

               . II Conferência Mundial do Envelhecimento. Madri, 
2002. 

SADER, Emir. Hegemonia e contra hegemonia para um outro 
mundo possível. In: SEOANE, José;

TADDEI, Emílio (orgs.). resistências Mundiais: de Seatle a 
Porto Alegre. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p.122-145.

SANTOS, Boaventura de S.; AVRITZER, Leonardo. Introdução: 
para ampliar o cânone democrático. In: SANTOS, Boaventura 
de S. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 
participativa. Rio de Janeiro: Record, 2003. p.39- 82.



34  |  Revista dos diReitos da Pessoa idosa  |  sdH/PR



Revista dos diReitos da Pessoa idosa  |  sdH/PR  |  35

Orçamento público da união, 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios: conhecer para exigir, 
exigir para incluir e fiscalizar
JOsé arauJO Da sIlva
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná

o processo orçamentário compreende as 
fases de elaboração e execução das Leis 
Orçamentárias – LO que são: Plano Plu-

rianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. 
Cada uma dessas leis tem formas próprias de 
elaboração, aprovação e implementação pelos 
Poderes Legislativo e Executivo. Compreender 
esses processos é o primeiro passo para a par-
ticipação da sociedade no processo de decisão, 
fortalecendo, desta maneira, o exercício do 
controle social democrático na aplicação dos 
recursos públicos. 

Na Lei Orçamentária Anual – LOA estão estima-
das as receitas que serão arrecadadas durante 
o ano e definidas as despesas que o governo 
espera realizar com esses recursos, conforme 
aprovado pelo Legislativo. A LOA contém três 
orçamentos, previstos na Constituição Federal: 
o orçamento fiscal, o orçamento da segurida-
de social (previdência, assistência e saúde) e 
o orçamento de investimentos das empresas 
estatais.

Por determinação da Constituição Federal de 
1988, o executivo deve definir cada ano suas 
metas e prioridades para o exercício financeiro 
subsequente, e o faz por meio da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias – LDO.

Essa lei determina os parâmetros que devem 
ser observados na elaboração da LOA, definindo 
também as regras sobre mudanças nas leis de 
impostos, finanças e pessoal.

A Constituição de 1988 delineou uma traje-
tória para se fazer o orçamento. Conforme já 
dizemos acima, são três os instrumentos cuja 
elaboração a sociedade civil, através de suas 
entidades, podem e devem participar: PPA, 
LDO e a LOA. 

Participar do processo orçamentário é uma das 
melhores formas de exercer a cidadania, porque 
se pode exercê-la de forma coletiva, discutindo 
os problemas e definido quais as propostas são 
mais importantes para o conjunto da sociedade.

A LOA é o orçamento propriamente dito, ou 
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seja, a previsão de todas as receitas e autori-
zação de despesas públicas, apresentadas de 
forma padronizada e com várias classificações.

Define as fontes de receitas e despesas por 
órgão e por função, expressas em valores. 
Contêm os programas, subprogramas, projetos 
e atividades que devem contemplar as metas e 
prioridades estabelecidas na LDO, com recursos 
necessários ao seu cumprimento. 

O projeto de lei orçamentária é elaborado no 
âmbito federal pela Secretaria de Orçamento 
Federal – SOF e encaminhado ao Congresso 
Nacional pelo Presidente da República. O 
Executivo possui exclusividade na iniciativa 
das leis orçamentárias. Composto pelo texto 
da lei, quadros orçamentários consolidados e 
anexos dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade 
Social e de Investimento das Empresas Es-
tatais, o projeto de lei deve ser encaminhado 
para apreciação do Congresso Nacional até 31 
de agosto de cada ano.

A novidade é que a sociedade civil foi chama-
da a apreciar a peça orçamentária sugerindo 
inclusões, modificações e ajustes. Em torno de 
77% das sugestões e indicações foram aceitas 
e incorporadas ao Orçamento e em torno de 
18% foram aceitas parcialmente neste ano, 
conforme dados da Secretaria Geral da Presi-
dência da República. Realmente um avanço no 
processo de participação da sociedade civil.

Mas ainda há muito que caminhar neste proces-

so participativo de se construir o orçamento nos 
três níveis de governo. Apenas uma pequena 
parte do orçamento é oferecida para alteração. 
A sociedade civil deve, no futuro, participar na 
construção total do orçamento público! 

Recebido pelo Congresso Nacional, o projeto 
é publicado e encaminhado à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção – CMO. A Resolução nº. 01, de 2006 do 
Congresso Nacional – CN regula a tramitação 
legislativa do orçamento.

Para conhecer o conteúdo do projeto e promover 
o debate inicial sobre a matéria, a CMO realiza 
audiências públicas com Ministros ou represen-
tantes dos órgãos de Planejamento, Orçamento 
e Fazenda do Executivo e com representantes 
das diversas áreas que compõem o orçamento. 
Nessa oportunidade os parlamentares come-
çam a avaliar a proposta apresentada e têm 
a possibilidade de ouvir tanto as autoridades 
governamentais como a sociedade em nova 
rodada de participação, sendo esta a segunda 
oportunidade da sociedade civil sugerir modi-
ficações no orçamento público.

Nos estados esta dinâmica se repete, ou seja, 
PPA – LDO e LOA sendo necessário saber os 
prazos, pois cada estado tem sua legislação 
própria. Mas é bom saber que o PPA vale do 
segundo ano do governo eleito e vai até o pri-
meiro ano do próximo governo eleito. Portanto 
os PPA´s estaduais e do Distrito Federal, assim 
como o federal, são aprovados em 2011 e 
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começam a viger em 2012, indo até 2015 já 
com novos dirigentes eleitos no âmbito federal, 
nos estados e no Distrito Federal.

Sabendo dessa sequência é possível aos Con-
selhos Estaduais de Idosos organizarem suas 
agendas para poder participar intensamente do 
processo orçamentário de seus estados.

No Paraná, o Conselho Estadual dos Direitos 
do Idoso – CEDI, na reunião ordinária de agos-
to 2011, elaborou e aprovou uma proposta 
orçamentária para ser incluída no PPA 2012-
2015 em construção no Estado. Esta delibe-
ração contemplou as principais necessidades 
das pessoas idosas do Paraná, inclusive com 
propostas intersetoriais envolvendo as secre-
tarias de Estado no sentido de exercer suas 
competências estabelecidas em lei no Paraná, 
ou seja, deliberar sobre a Política Estadual 
do Idoso. O encaminhamento se deu através 
da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos, criada recentemente e na qual o 
CEDI está vinculado. 

Agora cabe ao Executivo, através de suas se-
cretarias de Estado, elaborar os programas, 
projetos e serviços colocando em prática a 
deliberação do Conselho, inclusive prestando 
contas sobre o andamento das ações. 

Nos municípios ocorre o mesmo, só que em 
tempos diferentes. Os PPA´s municipais são 
aprovados no primeiro ano do mandato do 
prefeito valendo então a partir do segundo 

ano até o primeiro ano do mandato do prefeito 
seguinte, ou seja, está em plena vigência os 
PPA´s aprovados em 2009 e vigendo de 2010 
até 2013.

Fiz questão de frisar bem estas diferenças, 
para mostrar que o controle democrático social 
previsto na nossa constituição cidadã de 1988 
deve estar atento às datas para não perder os 
prazos!

Vale ressaltar que em todos os âmbitos, o 
legislativo também oferece a oportunidade da 
sociedade civil interferir no processo indicando 
onde quer ver aplicado o dinheiro público.

Os prazos do Orçamento Público são imutáveis 
e envolvem diversas fases e instâncias, mas 
para que possamos exercer verdadeiramente o 
accontability vertical precisamos estar atentos 
desde o programa do candidato a cargo público 
até o término de seu mandado. Agindo assim 
seremos de fato instância de controle social 
democrático nesta maravilhosa democracia 
participativa que estamos criando neste lado 
do mundo!.
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Orçamento e financiamento da 
política de direitos do idoso
MarCOs WaNDrEsEN
Conselheiro Titular do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) e representante 
da Confederação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (COBAP)

a população brasileira está vivendo mais 
e melhor, é o que dizem as estatísticas 
e os constantes informes da imprensa, 

jornais, rádios e TV, além de outros meios de 
comunicação.

A III Conferência, em suas diferentes fases de 
organização e realização, abriu um importante 
espaço de discussão e debate focando o tema 
central: o compromisso de todos por um en-
velhecimento digno no Brasil.

considerAções iniciAis
O rico temário da III CNDPI busca conhecer 
melhor e cada vez mais o compromisso do 
governo e da sociedade civil organizada de 
tornar realidade os preceitos legais, regimen-
tais e normativos, tornando o Idoso de fato, 
cidadão(a) de direitos.

No eixo IV a proposta é garantir recursos fi-
nanceiros, materiais e humanos no Orçamento 
Público anual e plurianual fundamentado nas 
diretrizes orçamentárias da Política de Diretri-
zes do Idoso na LDO nas esferas de governo 
municipal, estadual, do Distrito Federal e na-
cional: 

a) Assegurando as fontes de receitas para 
os recursos financeiros de lei, bem como o 

correspondente ao valor da receita, rubricas 
despesas, para dar suporte financeiro aos 
programas, projetos e atividades de proteção 
integral da pessoa idosa, como também Pro-
grama no Orçamento do Órgão ao qual o Con-
selho se vincula, de Manutenção do Conselho 
de Direitos do Idoso e o desenvolvimento de 
suas atividades.

b) Ações integradas Governos e Sociedade Civil 
Organizada: potencializando a atuação dos con-
selheiros e membros do sistema de garantias 
de direitos da pessoa idosa, para a elaboração 
e desenvolvimento do Plano Integrado de Ação 
dos Direitos do Idoso, do Plano Orçamentário 
com proposta de gestão orçamentária (PPA-
-LDO-LOA).

Em suma, é imperioso assegurar os recursos 
no Orçamento que a legislação prevê, seguindo 
as prioridades estabelecidas e aprovadas nas 
Assembleias Gerais do Conselho de Direitos do 
Idoso nas diferentes instâncias administrativas.

legislAção de direitos do idoso A 
PArtir dA constituição de 1988
O brasileiro ainda não costuma conhecer nem 
se interessar pelo funcionamento do governo 
e do Estado. Não reivindica nem cobra ações, 
com raras e honrosas exceções. Como não 
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sabemos, não aproveitamos as oportunidades, 
perdemos os prazos para incluir programas, 
metas e dinheiro no orçamento e nem esta-
mos familiarizados com o funcionamento do 
Executivo, Legislativo e Judiciários (Ministério 
Público), além de outros órgãos afins do governo 
e sociedade civil organizada. Não solicitamos 
apoio nem emendas, nem direitos do idoso.

Em síntese, é imperioso conhecer o que existe 
na proteção integral do idoso na Constituição 
Federal de 1988, na lei Nº 8.842/94 que 
dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e dá 
outras providências, no Decreto Nº 1948/96 
que regulamenta a Lei Nº 8.842/94, onde se 
destacam as competências das organizações, o 
modelo de gestão de ações integradas, as novas 
modalidades de atendimento, enfim, determina 
como trabalhar o orçamento e o financiamento 
da Política de Direitos do Idoso além de outros 
avanços na proteção integral destes direitos.

Como instrumentais legais destacam ainda:

a) Portaria Nº 42, de 15 de abril de 1999, 
do Ministério do Orçamento e Gestão, que 
regulamenta parte da Lei Nº 4.320/64, e que 
estabeleceu os Conceitos de Função e Sub-
-função, Programas – Projetos e Atividades 
Operações Especiais e dá outras providências.

b) Lei Nº 10.741/2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso, regulando os direitos as-
segurados as pessoas idosas com idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos, incluindo 

inclusive a violação de direitos contra a pessoa 
idosa.

c) Decreto Nº 5.109 de 17 de junho de 2004, 
que dispõe sobre a composição, estruturação, 
competência e funcionamento de Conselho 
Nacional dos Direitos do Idoso.

d) Decreto Nº 6.800, de 8 de março de 2004, 
que dá nova redação ao art. 2º do Decreto Nº 
1.948/96 e da outras providências.

e) Lei Nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, 
que institui o Fundo Nacional do Idoso e au-
toriza deduzir do imposto de renda devido 
pelas pessoas físicas e jurídicas as doações e 
efetuadas aos fundos municipais, estaduais e 
nacionais do idoso e altera a Lei Nº 9.250, de 
28 de dezembro de 1996.

Portanto, zelando pelo cumprimento desta 
legislação citada, além de outros dispositivos 
afins, pretende-se criar um ambiente favorável 
ao envelhecimento digno no Brasil para a gera-
ção atual de idosos e para as futuras gerações.

Vale destacar que são 20 milhões de idosos 
hoje que buscam ter seus direitos de cidadania 
e necessitam ter seus programas, projetos e 
ações integradas contempladas no orçamento 
público, com suas diretrizes orçamentárias ins-
critas na LDO e seu plano integrado – governo 
e sociedade aprovado pelo Conselho Nacional 
de Direitos do Idoso (CNDI).
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Feitas estas considerações, seguem alguns 
destaques que podem subsidiar governo e 
sociedade civil organizada na sua importante 
missão e proteção integral do Idoso e do en-
velhecimento digno no Brasil.

A novA visão de direitos do idoso: 
constituição federAl, lei nº 
8.842/94, decreto nº 1.948/96
* Aponta para uma grande inovação na forma 
de fazer políticas públicas

* Aponta para a resistência à inovação das 
mudanças previstas na nova legislação

Mudanças de hábitos são sempre ameaçadoras. 
Os velhos hábitos oferecem garantias que um 
novo hábito não pode oferecer.

Encontrar um novo fundamento para os con-
selhos pode ser desafiador demais, como para 
muitos será confortável continuar com a rotina 
que torna o conselho um nível burocrático da 
administração e um mero executor de tarefas. 
Aponta, especialmente, para três mecanismos 
criados que podem tornar realidade a política 
de direitos do idoso, com maior rapidez:

01. Conselho de Direitos do Idoso, nos três 
níveis – município, estado e União;

02. Fundo de Assistência Social, nos três ní-
veis – município, estado e União; 

03. Fundo dos Direitos do Idoso, nos três ní-

veis – município, estado e União.

conselheiro: Agente Público de 
serviços Públicos relevAntes
É preciso fazer acontecer a legislação e normas 
de direitos do idoso no município, no estado 
e no país, especialmente através dos Conse-
lheiros.

Querer mudar não basta, é preciso: 

 – assumir responsabilidades;

 – ser criativo; 

 – estar em sintonia com o órgão que representa; 

 – adquirir conhecimento da nova legislação e 
normas, planos, programas, projetos e ativi-
dades na área dos direitos do idoso;

 – buscar informações necessárias para bem 
exercer suas funções;

 – conhecer as necessidades do idoso, cidadão 
de direitos das entidades e órgãos que atuam 
na área;

 – saber integrar-se no conselho e atuar de 
forma integrada, priorizando as ações do 
conselho, fazendo valer a preferência e aten-
dimento na forma da legislação e normas; 

 – estar motivado a ter entusiasmo para assumir 
a nova visão da Constituição de 1988 e a 
nova legislação e normas de proteção, defesa 
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e garantia dos direitos do idoso.

01. Nova visão: paridade de representação – 
50% governo/ 50% sociedade civil organizada/ 
Ações integradas – município – estado União 
– Governo / Sociedade Execução Integrada das 
Ações – OG’s/ONG’s. 

02. Novo modelo de gestão pública – governo 
e sociedade civil organizada.

03. Inserção da Política de Direitos do Idoso 
no Plano Integrado e Orçamento Público, in-
tegrando governo e sociedade. 

04. Conselho de Direitos do Idoso: Formulador 
das políticas, controlador das ações e de ações 
de forma integrada, tornando o articulador 
com o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e 
o Fórum das ONG’s.

meios fAcilitAdores
Alguns destaques:

 – Conhecer, através dos idosos, de suas famí-
lias, inclusive substitutas, de suas instituições 
de curta e longa permanência, casas lares e 
outras, seus problemas, suas necessidades, 
seus anseios e perspectivas;

 – Conhecer o que já existe, seja programa, 
projeto, ação, serviços, mecanismos e pro-
cedimentos de atenção à pessoa idosa no 
município e se possível no Estado, Distrito 

Federal e União;

 – Conhecer, estudar e utilizar os indicativos e 
propostas aprovadas na 1ª e 2ª Conferências 
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa para 
facilitar a elaboração e adequação dos pro-
gramas de proteção integral ao idoso para sua 
inscrição no Conselho de Direitos do Idoso 
e implementação da Política de Direitos da 
Pessoa Idosa;

 – Ter entusiasmo de caminhar juntos e orga-
nizados, viver com alegria e ter vida digna e 
de qualidade. 

conclusão
Vale registrar com toda ênfase, que o orçamento 
e o financiamento públicos assegurados recur-
sos privilegiados para a política de direito do 
idoso deve-se constituir na grande preocupação 
do governo e da sociedade.

O cumprimento da legislação e normas perti-
nentes à proteção integral do idoso deve ser 
honrado por todos, como também deve ser pon-
to de honra de cada um de nós brasileiros(as) 
contribuir para que cada pessoa idosa tenha 
vida digna e tenha verdadeira alegria de viver..
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DIsQuE DIrEITOs HuMaNOs 
um instrumento em defesa da 
cidadania
PEDrO FErrEIra
Coordenador-Geral do Disque Direitos Humanos/Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República 

o Disque Direitos Humanos é um serviço de 
utilidade pública da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República 

destinado a receber demandas relativas a vio-
lações de Direitos Humanos, especialmente, 
as que atingem grupos sociais vulneráveis. Ao 
serviço cabe, também, disseminar informações 
e orientações acerca de ações, programas, 
campanhas, direitos e de serviços de atendi-
mento, proteção, defesa e responsabilização em 
Direitos Humanos disponíveis no âmbito Fede-
ral, Estadual e Municipal. O serviço funciona 
24 horas, todos os dias da semana, inclusive 
domingos e feriados. A ligação é gratuita e 
abrange todo o território nacional.

As manifestações de violações de Direitos Hu-
manos acolhidas pelo Disque Direitos Humanos 
são examinadas e, posteriormente, encaminha-
das para os órgãos responsáveis para apuração 
e providências cabíveis, considerando as es-
pecificidades dos Grupos Sociais Vulneráveis 
atendidos pelo serviço.

De abril de 2003 a dezembro de 2010, o nú-
mero 100 foi utilizado para o serviço Disque 
Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes. A partir dezembro 
de 2010, com a reestruturação do serviço, 
passaram a ser atendidas, além das denúncias 
de violações de Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes, denúncias de violações de 
Direitos Humanos de Idosos, Pessoas com 
Deficiência, População LGBT, População em 
Situação de Rua e denúncias de Tortura.

Os teleatendentes são universitários das áreas 
de ciências humanas ou sociais, recebem um 
treinamento de 40 horas/aula, contemplando 
informações gerais acerca de histórico e po-
líticas públicas relacionadas aos Direitos Hu-
manos no Brasil. Além dessas informações, os 
teleatendentes recebem qualificação específica 
sobre temas relacionados ao Módulo Temático 
em que irão atuar.
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Depois de registrada, a denúncia recebe um 
tratamento por parte de uma equipe específica 
que revisa o registro e direciona os encami-
nhamentos, de acordo com as características 
da denúncia e as orientações das áreas temá-
ticas da Secretaria de Direitos Humanos, sob 
coordenação da Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos.

Os encaminhamentos são realizados por uma 
equipe específica que procura fazer com que 
as denúncias cheguem aos órgãos responsá-
veis, nos estados e municípios, em até 24h, 
dependendo do grau de urgência.

A partir do trabalho realizado no Disque Direitos 
Humanos é possível sistematizar os dados do 
atendimento, tratamento e encaminhamento 
em relatórios gerenciais que podem apoiar 
a avaliação, monitoramento e proposição de 
políticas públicas de promoção, defesa e res-
ponsabilização em Direitos Humanos.

De janeiro a outubro de 2011, foram registra-
das 6.630 denúncias de violações de Direitos 
Humanos de Idosos. As violações mais recor-
rentes foram a negligência (38,28%), a violên-

cia psicológica (29,21%), o abuso financeiro 
e econômico/ violência patrimonial (15,55) e 
a violência física (15,2%). Em mais de 90% 
das denúncias as violações ocorrem dentro de 
casa e foram praticadas em sua maioria (82%) 
por familiares, principalmente filhos (51,4%). 

As denúncias do Módulo Idoso são encami-
nhadas, dependendo do teor, para Delegacias 
de Polícia Civil especializadas, Serviços Sócio-
-assistenciais (CRAS e CREAS), Promotorias de 
Justiça Especializadas e Conselhos Estaduais 
do Idoso.

O desafio agora é criar estratégias efetivas de 
monitoramento das denúncias para que seja 
possível avaliar a efetividade dos serviços, bem 
como aprimorar os fluxos e formas de envio 
para garantir a proteção integral das vítimas e, 
consequentemente, a manutenção da dignidade 
dos idosos do Brasil..
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Nova lei reforça a proteção de idosos contra a violência
A presidenta da República, Dilma Rousseff, sancio-
nou em 27 de julho de 2011 decreto que altera a 
Lei 10.741 e determina a notificação compulsória 
dos atos de violência praticados contra idosos 
atendidos em estabelecimentos públicos ou pri-
vados. A medida também recebeu a assinatura 
da ministra Maria do Rosário, da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, e 
do ministro Alexandre Padilha, da Saúde.

O novo texto transfere a responsabilidade dos pro-
fissionais de saúde para as instituições prestadoras 
de serviço e acrescenta um parágrafo que define 
os atos de violência contra o idoso como “qualquer 

ação ou omissão praticada em local público ou 
privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento 
físico ou psicológico”.

Essa lei significa um avanço na proteção dos 
idosos. Tanto a responsabilização dos serviços de 
saúde quanto a tipificação da violência contra as 
pessoas idosas facilitarão as notificações dessas 
agressões, o que ajuda a planejar e implementar 
políticas públicas para este segmento da população, 
que cresce rapidamente em nosso país. Estimativas 
do IBGE para os próximos 30 anos indicam que 
a população idosa vai ultrapassar 50 milhões de 
pessoas, alcançando cerca de 28% da população.

Centros de referência em Direitos Humanos: a atuação na 
defesa dos direitos da pessoa idosa
A Coordenação Geral dos Centros de Referência 
em Direitos Humanos trabalha a partir desse ano 
com a proposta de implantação dos Centros de 
Referência no sentido de torná-los um local de 
encontro e de convivência entre as pessoas. A 
concepção que orienta a implantação dos Centros 
de Referência em Direitos Humanos consiste na 
organização de um espaço físico, onde são imple-
mentadas ações que visam a defesa e a promoção 
dos Direitos Humanos. Nas ações de promoção 
pretende-se buscar a integridade dos processos 
formativos, considerando a vida humana nas suas 

diferentes dimensões (econômica, social, política, 
cultural, ambiental, afetiva e cognitiva), abordadas 
de maneira inter e transdisciplinar, e na apropriação 
do conhecimento historicamente acumulado na 
perspectiva crítica de que o conhecimento é histó-
rico – e, portanto, está em constante construção. 
No que se refere ao atendimento da população 
idosa, as atividades a serem desenvolvidas visam 
à humanização, à emancipação da pessoa idosa, 
transformando-as em sujeitos de direitos, cons-
cientes de seus direitos e defensoras dos Direitos 
Humanos das demais pessoas. 

infoRmes
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Prêmio Direitos Humanos 
A solenidade de entrega do Prêmio Direitos Hu-
manos ocorre anualmente no Palácio do Planalto 
no mês de dezembro e está em sua 17ª Edição. 
Trata-se de uma premiação instituída pelo Decreto 
de 8 de setembro de 1995 e consiste na mais alta 
condecoração do Governo brasileiro a pessoas e 
entidades que se destacam na defesa, na promoção 
e no enfrentamento e combate às violações dos 
Direitos Humanos em nosso país. A 17ª Edição do 
Prêmio está composta por 21 categorias: Dorothy 
Stang, Educação em Direitos Humanos, Mídia e 
Direitos Humanos, Centros de Referência em Direi-
tos Humanos, Enfrentamento à Pobreza, Garantia 
dos Direitos da População em Situação de Rua, 
Enfrentamento à Violência, Segurança Pública, 

Enfrentamento à Tortura, Direito à Memória e à 
Verdade, Diversidade Religiosa, Igualdade Racial, 
Igualdade de Gênero, Garantia dos Direitos da 
População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais – LGBT, Santa Quitéria do Maranhão, 
Erradicação do Trabalho Escravo, Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Garantia dos 
Direitos da Pessoa Idosa, Garantia dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, Garantia dos Direitos 
dos Povos Indígenas e Categoria Livre. Essa ação 
representa elemento fundamental de Educação em 
Direitos Humanos, pela sua capacidade de colaborar 
para a construção e disseminação de valores para 
uma cultura de paz na sociedade.

Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos 
Está em processo de elaboração no Conselho 
Nacional de Educação as Diretrizes Nacionais de 
Educação em Direitos Humanos, que objetivam 
orientar o sistema de ensino para a inserção da 
temática nos currículos em todos os níveis, etapas 
e modalidades de ensino. O processo de articulação 
para elaboração do referido documento teve início 
em 2010, por deliberação do Comitê Nacional de 
Educação em Direitos Humanos, em atendimento 
às orientações já previstas no Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos, publicado em sua 
terceira versão em 2007. Em 2011, este processo 
passa a ser priorizado pelo Conselho Nacional de 
Educação, a partir da constituição de uma Comis-

são Bicameral composta por representantes do 
Conselho Nacional de Educação das Câmaras de 
Educação Básica e Educação Superior. Constituiu-
-se um Grupo de Trabalho composto por membros 
do Conselho Nacional de Educação, da Secretaria 
de Direitos Humanos, do Ministério da Educação 
e do Comitê Nacional de Educação em Direitos 
Humanos. O texto preliminar está em processo 
de consulta pública no site do Conselho Nacio-
nal de Educação (http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=17036
&Itemid=1098) e no site da Secretaria de Direitos 
Humanos (http://www.direitoshumanos.gov.br). 
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Inserção da temática educação do idoso PNE
A inserção da temática relativa aos direitos da 
pessoa idosa no Projeto de Lei que trata do Plano 
Nacional de Educação (2011-2020) foi deliberação 
da 52ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional 
dos Direitos do Idoso (CNDI), ocorrida em 26 de 
outubro de 2011. As propostas a serem inseridas 
no documento foram entregues pelos membros do 
CNDI ao senador Paulo Paim (PT-RS) e ao depu-
tado Angelo Vanhoni (PT-PR), relator do PNE na 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. 

Dentre as propostas encaminhadas, destacam-se 
a garantia do acesso à educação para as pessoas 
idosas; a promoção de acessibilidade; a oferta da 
educação de jovens e adultos, ensino médio inte-
grado a educação profissional e educação superior; 
o acompanhamento e monitoramento de acesso 
e permanência na educação de pessoas idosas 
beneficiárias de programas de assistência social; 
bem como a promoção de ações intersetoriais no 
sistema de ensino. 

Comissão da verdade, sistema Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura e lei de acesso à Informação.
No dia 18 de novembro de 2011 a Presidenta 
Dilma Roussef sancionou a Lei que cria a Comis-
são da Verdade e a Lei de Acesso à Informação . 
A Comissão da Verdade terá poder para convocar 
pessoas e requisitar informações com o objetivo de 
identificar os autores das graves violações de Direi-
tos Humanos e descrever as estruturas repressivas 
que sequestraram, torturaram e mataram milhares 
de brasileiros. Mais que isso, terá o desafio de fi-
nalmente oferecer respostas oficiais aos familiares 
dos mortos e desaparecidos sobre o que de fato 
aconteceu e entregar-lhes os restos mortais para 
as homenagens finais. A Comissão Nacional da 
Verdade será integrada por 7 membros, designa-
dos pela Presidenta da República, os quais terão o 
prazo de dois anos para a realização dos trabalhos. 
É essencial reconhecer que pela primeira vez na 
história do nosso país teremos uma estrutura no 
âmbito da Presidência da República com o poder 

de receber testemunhos, requisitar informações, 
documentos e dados de órgãos e entidades do 
poder público, independente de qualquer grau de 
sigilo. Outro instrumento fundamental de enfren-
tamento às violações de Direitos Humanos é a Lei 
de Acesso à Informação que acabou com o sigilo 
eterno de documentos oficiais. O Governo Federal 
também enviou ao Congresso Nacional o projeto 
de lei que cria o Sistema Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura, para inspecionar e enfrentar as 
violações ocorridas em presídios, instituições que 
acolhes idosos, unidades de internação de jovens 
e instituições psiquiátricas. As medidas previstas 
integram o compromisso assumido pelo Brasil em 
2006, quando ratificou o Protocolo Facultativo à 
Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e 
outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas 
ou Degradantes. 
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