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PREFEITURA DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI A 

 
 

Discurso do secretário de Direitos Humanos e Cidada nia, Rogério 
Sottili, no lançamento da Universidade Aberta da Pe ssoa Idosa 

 
(21/8/13, às 14h, no Polo Cultural do Idoso) 

 

Boa tarde a todas e todos, 

É com grande alegria que inauguramos a Universidade Aberta da Pessoa 

Idosa (UAPI), que pretende ampliar e aperfeiçoar o acesso dos idosos à 

educação e fomentar seu empreendedorismo e sua inserção qualificada no 

mercado de trabalho.  

Não por acaso escolhemos este tema como uma das prioridades centrais 

da Secretaria e batalhamos duro para que se tornasse uma meta do 

programa de governo. Trata-se de um projeto pioneiro como política pública 

municipal e que vem contemplar as demandas da geração que hoje tem 

mais de 60 anos e que não teve oportunidade de completar a sua 

escolaridade na juventude.  

A aquisição de conhecimento faz uma pessoa sentir-se viva. É o que a 

move, a mobiliza e a faz querer saber mais, descobrir mais. A UAPI carrega 

esse potencial de mobilização e de motivação e promove a inserção de 

seus estudantes na vida ativa da Cidade, nas decisões políticas e na 

construção da história de São Paulo. 
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Essa ação também ajuda a combater os estigmas frequentemente 

associados a essa faixa etária e a fortalecer uma nova visão sobre a pessoa 

idosa na Cidade. Engana-se quem tem a imagem do idoso exclusivamente 

como aquele velhinho frágil, debilitado, que joga xadrez ou fica em casa 

fazendo tricô. Com o sensível aumento na expectativa de vida, o perfil dos 

idosos em São Paulo tem mudado radicalmente: são completamente ativos 

social e economicamente, muitos vivem sozinhos e contribuem com a renda 

familiar. Conhecem seus direitos e exigem sua garantia – entre eles o direito 

à educação de qualidade, ao longo da vida.  

As políticas públicas voltadas para esse público precisam observar essas 

mudanças para atender com maior efetividade às suas reais necessidades. 

E isso só é possível se sua construção contar com muito diálogo e com a 

participação ativa de vocês.  

E foi exatamente isso que pudemos presenciar nas rodadas de audiências 

públicas sobre o Programa de Metas, agora em fase final de aprovação. 

Graças à militância de vocês, metas específicas para a população idosa 

puderam ser incorporadas ao Programa, entre elas a UAPI, que hoje temos 

o prazer de inaugurar.  

Por isso este momento para nós é de grande celebração. É resultado da 

participação social qualificada de vocês, aliada a uma escuta atenta e ao 

compromisso político da gestão em fazer avançar as políticas para a essa 

geração da população paulistana. Essa atuação ativa é fundamental para 

que tenhamos condições de avançar internamente nas negociações e na 

concretização de conquistas como esta.  

Queremos continuar nesse diálogo aberto e constante e contamos com 

essa força de vocês para aprimorar cada vez mais as políticas públicas para 

os idosos. 
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Bom curso a todos!  

Obrigado! 


