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Resumo: Este artigo versa sobre a questão do envelhecimento populacional e suas 
implicações na sociedade atual, uma vez que o avanço da idade vem impor novas 
demandas profissionais que se apresentam no cotidiano profissional do assistente 
social inserido na política de educação, mais especificamente no ensino superior 
onde se identifica a busca desses sujeitos por acesso à educação. A revisão 
bibliográfica buscou problematizar a inserção dessa população no espaço 
universitário identificando o trato das políticas sociais na garantia do direito ao 
acesso e à permanência do estudante idoso no ensino superior. Por fim, buscou-se 
delinear estratégias no enfrentamento à questão.  
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Abstract: This article presents elderly population issue and its implications at actual 
society, since the advancement of age imposes new professionals demands that 
comes to light at the professional routine of social worker inside in educational politic, 
more specifically in higher education where is identified the search for this subjects to 
the education right. The bibliographic review sought to problematize the inclusion of 
this population at the college, identifying the treatment of social policies in 
guaranteeing for the right to the access and the permanence of the elderly student in 
the higher education. Finally, we tried to outline strategies in facing the issue.  
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1. O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E O SERVIÇO SOCIAL 

 

Diversos estudos demográficos preveem que a até o final da segunda década deste 

século, o Brasil estará na sexta posição entre os países com maior população idosa. 

Acrescente-se a isso o fato de que o aumento da expectativa de vida não tem sido 

acompanhado por investimentos públicos, ou seja, envelhecer no Brasil não tem sido um 

processo favorável e muito menos homogêneo. Muito longe disso, vivenciamos diversos 

modos de envelhecimento perpassados por negligências, abusos, violência, privações de 

todas as naturezas, falta de acesso a bens e recursos mínimos para uma velhice digna de 

quem carrega no rosto e nas mãos uma trajetória de vida muitas vezes árdua e perene.  

As condições em que se encontram os idosos é diretamente influenciada pela 

sociedade capitalista na qual estão inseridos. Dito de outro modo, a reprodução social da 

velhice também é a reprodução social do sistema capitalista. Dito de outra forma, a maneira 

como as pessoas são reconhecidas em nossa sociedade estrutura-se pela sua relação com 

o trabalho. Com a velhice, a capacidade de produção e reprodução social acaba sendo 

gravemente afetada pelas próprias alterações biológicas e fisiológicas impostas a essa faixa 

etária, dessa forma não há como apreender o processo de envelhecimento humano, sem 

levar em conta a sua inserção nas classes sociais e as expressões da questão social como 

fruto desse conflito. Como defende Prates (apud BRAVO & PEREIRA, 2002, p. 38): 

[...] qualquer processo social é condicionado pelo contexto histórico no qual 
se insere, pelas relações que se estabelecem no seu movimento de 
constituição e materialização do projeto ético-político que o fundamenta ou 
que é hegemônico, pois no seu desenvolvimento de processos sociais [...] 
há sempre projetos em disputa, afinal vivemos numa sociedade de classes. 

Reconhecendo essa diversidade de condições de produção e reprodução de vida, a 

própria ONU faz um recorte etário para delimitar o que é ser idoso ou pelo menos, para 

demarcar quando se inicia o processo de “ser idoso” delimitando a idade de 60 anos para 

países em desenvolvimento e 65 anos, em países desenvolvidos. De acordo com Pessôa 

(2009, p. 63): 

Estima-se que, em 2020, a população com mais de 60 anos no país, deva 
chegar a 30,9 milhões de pessoas (13% do total) e a esperança de vida, a 
70,3 anos. Em relação ao Estado do Rio Grande do Sul [...] a expectativa de 
vida da população com mais idade poderia chegar a 73,4 anos superando 
inclusive a média brasileira. 

E essa realidade parece ser irreversível e inegável. Resultado da progressiva queda 

da taxa de fecundidade e, consequentemente, de natalidade vivenciada nas últimas 

décadas aliada ao aumento da expectativa de vida, o envelhecimento populacional tem sido 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

um fenômeno social cada vez mais visível na sociedade brasileira. Segundo dados de 

institutos de pesquisa, as maiores proporções de idosos estão concentradas nas regiões sul 

e sudeste do país, conforme pode ser observado na figura abaixo, a partir dos dados 

extraídos da PNAD/IBGE (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, se faz indispensável considerar essa multiplicidade de modos de se 

viver a velhice para se pensar em políticas de atenção ao idoso. Não estamos falando de 

uma única forma de se sentir e viver a velhice enquanto um processo linear e homogêneo, 

mas de uma multiplicidade de formas de se enfrentar cotidianamente as mudanças 

biológicas, psicológicas e sociais que o avanço e o progresso da idade traz inevitavelmente 

a todos. 

Isto é, a velhice irá trazer à tona toda a trajetória de desigualdades vividas pelos 

trabalhadores ao longo de sua vida sendo o corolário de uma fase “marcada pela perda da 

capacidade laboral para o trabalho formal e pelas incapacidades física e mentais, causadas 

não somente pelo avanço da idade, mas também pelas condições de vida e trabalho ao 

longo do ciclo da vida” (TEIXEIRA, 2009, p. 72). 
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Assim, se faz imperioso compreender esse processo sócio-histórico no qual a velhice 

tem se processado.  Ao passo em que se tem vivido mais, essa longevidade tem implicado 

no investimento por novas demandas políticas onde, como afirma Lobato (2007, p. 136): 

As desigualdades sociais cada vez se acentuam mais em nosso país, 
principalmente com a implementação de políticas de ajuste neoliberal, nos 
últimos governos, que obrigam a redução dos gastos públicos, gerando 
cortes significativos no financiamento das políticas sociais e taxas de 
desemprego assustadoras. 

É exatamente nesse estamento de classes na qual nossa sociedade está firmada 

que irá ditar o processo de envelhecimento da população. Dessa forma, o próprio processo 

de envelhecimento não pode ser descolado do seu contexto, restando assim compreender o 

envelhecimento não como um fenômeno dado, pronto, a-histórico, neutro ou pacífico, mas 

antes, como resultado e resultante de um complexo conjunto de relações criado, recriado e 

inserido num processo histórico tenso e conflituoso em que grupos, classes ou frações de 

classe se confrontam e se digladiam na defesa de seus interesses particulares (BRAVO & 

PEREIRA, 2002). 

A velhice, como bem destaca Paulino (2006), assume o seu papel de questão social 

quando exige que o Estado garanta condições mínimas de sobrevivência sem as quais, por 

própria conta, essa população não teria condições de fazê-lo com dignidade e autonomia. 

Muitos idosos, agora ao final de sua trajetória produtiva, quando deveriam usufruir de suas 

conquistas da aposentadoria deparam-se com a dura realidade - a de que a própria 

aposentadoria, conquistada a muito suor de sua vida, já não é mais suficiente para garantir 

a própria vida. Os altos custos da velhice pesam sobre os mais vulneráveis e muitos se 

veem impelidos a retornar ao mercado de trabalho para garantir condições mínimas de 

sobrevivência, mesmo que isso signifique um trabalho precarizado, informal e por isso 

mesmo, inseguro. 

Outra característica dessa faixa etária é delineada pela feminilização da velhice 

marcada, principalmente, por trajetórias de acesso restrito à educação formal e, 

consequentemente, ao trabalho formal o que tem contribuído para a demanda por 

serviços e benefícios da previdência social, tal como é o caso das pensões por morte 

requeridas pelas viúvas. Outro traço que demarca o processo de envelhecimento no Brasil é 

que a velhice tem se processado principalmente no meio urbano demonstrando que o idoso 

frente às suas necessidades sociais inerentes ao processo biológico consegue melhores 

condições de acesso aos serviços de saúde, assistência social, lazer, entre outros residindo 

nas cidades. 

Dessa maneira, a pessoa idosa além da demanda por serviços nas tradicionais 

políticas de saúde, previdência social e assistência social, dada a sua longevidade e as 
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implicações decorrentes dela, vem apresentando-se paulatinamente como demandatária de 

serviços e programas nas políticas de mobilidade, de habitação, de educação entre outras. 

Com isso, cada vez mais se impinge o aprofundamento das questões que envolvem a 

produção e a reprodução da velhice em nossa sociedade que, como colocado por Paiva 

(2014, p. 146), 

[...] o envelhecimento das populações, associado aos sistemas de proteção 
social, a exemplo da política previdenciária, impõe a ‘reestruturação’ de 
modelos organizados a partir da expansão de postos de trabalho e da 
brevidade do período da aposentadoria. 

A postura política assumida pelo serviço social compreende que a causa das 

desigualdades sociais tem sua raiz no modo de produção capitalista que socializa a 

produção da riqueza ao passo que concentra o seu usufruto e é exatamente nessa 

perspectiva que se caracteriza e perpetua a dominação da classe que Antunes (2002) vai 

chamar de “classe que vive do trabalho” que é expropriada dos meios de produção social 

concentrados nas mãos dos capitalistas. No dizer de Faleiros (1999, p. 47): 

No capitalismo, as relações de trabalho/ assalariamento condicionam, de 
forma mais ou menos determinante, a inserção dos sujeitos no processo de 
educação, nos serviços de saúde, nos tipos de habitação, de vestir, de 
alimentar e de ver o mundo, ou seja, com menores rendimentos menores 
são as chances de vida. 

Uma vez que o objeto da intervenção sobre o qual incide a ação do profissional de 

serviço social é a questão social, cabe aqui situá-la brevemente. A partir da perspectiva 

teórica marxista assumida pela categoria profissional, o modo de produção capitalista, que 

tem em seu bojo a inerente e necessária contradição entre capital e trabalho, é a 

engrenagem na qual se sustenta a questão social ao passo em que, como bem coloca 

Machado (1999, p. 43): 

Como toda categoria arrancada do real, nós não vemos a questão social, 
vemos suas expressões: o desemprego, o analfabetismo, a fome, a favela, 
a falta de leitos em hospitais, a violência, a inadimplência, etc. Assim é que, 
a questão social só se nos apresenta nas suas objetivações, em concretos 
que sintetizam as determinações prioritárias do capital sobre o trabalho, 
onde o objetivo é acumular capital e não garantir condições de vida para 
toda a população. 

Assim, a refração da questão social nos faz depararmos com inúmeras situações 

vividas na cotidianidade do envelhecimento: falta de acesso aos serviços de saúde, 

dificuldades de aquisição de medicamentos de uso contínuo, doenças, desrespeito, variadas 

formas de violência, renda da aposentadoria insuficiente para garantir condições mínimas de 

vida, preconceito, habitações precárias, insegurança alimentar, analfabetismo, enfim, muitas 

são as formas de violação de direitos que a população idosa está exposta na lógica do 

capital. Além dessas conhecidas demandas que se apresentam diariamente à intervenção 
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do assistente social, outra refração vem crescendo paulatinamente e demandando 

respostas desses profissionais: o direito à educação. 

2. O IDOSO E O DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

A Política Nacional do Idoso no trato com a questão do direito à educação reconhece 

de forma bastante insipiente a pessoa idosa como sujeito a quem se destina o direito de 

acesso ao ensino público regular, não obstante, o reconhece como objeto de estudo 

incluindo, por exemplo, as disciplinas de gerontologia e geriatria nos currículos, adequando 

currículos mínimos, em diferentes níveis de ensino formal tratando do processo de 

envelhecimento como forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o 

tema (BRASIL, 1994).  

O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) irá reforçar o acesso à educação como direito 

social a essa parcela da população destacando a necessidade da criação de oportunidades 

de acesso à educação, visto que muitos não usufruíram ou não tiveram condições de 

usufruir desse direito em idade considerada socialmente como adequada, mas restringindo 

à mera adequação de material didático, metodologias e currículos (considerando as 

restrições biológicas, físicas e cognitivas que o avanço da idade acarreta). Cabe aqui 

ressaltar que diante dessa perspectiva, muitos cursos foram criados e oferecidos à 

população idosa na perspectiva de (re) integração dessa população muito mais como 

estratégia simplista de evitar o isolamento social como é o caso das Universidades Abertas 

à Terceira Idade. 

Assim, o acesso ao ensino formal superior pelos idosos não é contemplado como 

uma possibilidade concreta pela legislação vigente. A inserção do idoso no contexto da 

educação superior coloca novos desafios para além da mera adequação curricular, mas 

impõe o trato da questão da velhice em suas refrações de modo mais crítico. Como retrata 

Teixeira (2009, p. 69): 

As determinações da problemática social do envelhecimento dos 
trabalhadores continuam se reproduzindo em escala ampliada, pelas novas 
formas de exploração, pelas precariedades no trabalho e pelo desmonte da 
proteção social, historicamente construída em resposta às mazelas sociais 
[...]. 

A Constituição Federal de 1988 consolidou e efetivou a expansão das políticas 

sociais no Brasil buscando a materialidade dos direitos sociais dando amplo sentido à área 

da seguridade social, trazendo como uma inovação o papel condutor e a responsabilização 

do Estado na efetivação desse sistema de proteção social. O direito à educação figura com 

prioridade no rol dos direitos sociais na Carta Constitucional em seu artigo 6º. Reforçado, 
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ainda, pelo artigo 205, a educação aparece como direito universal assegurado como dever 

do Estado e da família, devendo ser “promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Enquanto direito social inscrito na Constituição como direito de todos e, portanto, 

dever do Estado e, destarte o seu caráter universal e gratuito, a educação ainda carrega o 

traço de uma política elitizada e desigual. Nessa perspectiva, a efetivação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, cuja importância adquiriu status de pilar da educação, 

reconhece que as disparidades sociais impactam negativamente no acesso a esse direito 

assegurando, para tanto, que “o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I 

- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1996). 

Visto como capital intelectual, a educação, historicamente, foi tida como privilégio 

elitista na sociedade brasileira consubstanciada pelo afunilado acesso das camadas 

populares aos níveis mais elevados de ensino demonstrando com isso que, apesar das 

intenções preconizadas pelos dispositivos legais, a realidade demonstrava ser mais 

perversa e excludente. Ao lado da distribuição de renda, a educação é vista por Gomes e 

Pereira (2005) como outro fator de desigualdade, tendo forte impacto na perpetuação do 

ciclo de pobreza entre gerações. Como bem coloca Queiroz (apud SOUSA e SOUSA, 2006, 

p. 5), 

Numa sociedade em que um número elevado de crianças ingressa na 
escola, mas que uma parte bem menor chega a fazer um curso superior, 
aqueles que se mantêm na escola, com todo o esforço que isso implica, 
consideram que é através dos estudos que se pode chegar a conquistar um 
lugar na sociedade. 

Com o crescente processo de envelhecimento da população, a partir da década de 

1970 acompanhou-se o crescimento dos programas de Universidade Aberta para a Terceira 

Idade, com objetivo específico de proporcionar maior integração do idoso em atividades 

físicas e culturais entre outras. Entretanto, esses programas estavam mais voltados à 

inclusão dos idosos em espaços de troca de experiência do que propriamente expressavam 

uma real preocupação em ampliar a formação profissional de idosos, tendo assim a 

universidade um papel de agregadora de idosos.  

Contudo, com a inversão da dinâmica demográfica onde o quantitativo da população 

idosa está atingindo níveis comparados à da população jovem, sabe-se que não é 

imprescindível apenas garantir formas de acesso ao ensino superior, mas também do que 

hoje se convencionou chamar de permanência. Ainda não existem significativos estudos ou 

pesquisas que abordem esse tema, mas constata-se cada vez mais a presença de idosos 

no mundo acadêmico. 
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Reconhecendo a situação peculiar decorrente do avanço da idade, o Estatuto do 

Idoso vem delinear que o direito à educação deve levar em consideração as peculiaridades 

dessa parcela da população visando, dessa maneira, garantir a criação de oportunidades de 

acesso ao idoso em programas educacionais. A necessária criação de mecanismos que 

garantissem a minimização das desigualdades sociais na busca pela democratização da 

educação coaduna com o princípio da equidade de acesso às condições básicas para a 

permanência do estudante no ensino superior. A Política de Assistência Estudantil, dessa 

forma, foi incorporada à perspectiva de direito e justiça social apresentando-se como 

estratégia fundamental na incorporação de populações anteriormente excluídas do processo 

educativo, democratizando, por sua vez, a permanência no ensino superior. 

3. DO ACESSO À PERMANÊNCIA DO IDOSO NO ENSINO SUPERIOR 

Comprometida, dessa forma, com a viabilidade do acesso e a garantia da 

permanência, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) tem foco na ampliação 

das condições de permanência na universidade dos alunos que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social, devendo, para tanto, desenvolver ações nas áreas consideradas 

estratégicas tais como, moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, entre 

outras (BRASIL, 2010) levando em consideração “a necessidade de viabilizar a igualdade 

de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, 

preventivamente, nas situações de repetência e evasão decorrentes da insuficiência de 

condições financeiras” (art. 3º, § 1º). 

Entretanto, apesar de sua inegável relevância para o acesso e permanência dos 

estudantes no ensino superior, o PNAES vem centrar sua finalidade em “ampliar as 

condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal” (BRASIL, 

2010). Ora, se estamos vivenciando um aumento populacional de pessoas idosas em nossa 

sociedade participando ativamente de espaços socio-ocupacionais e isso se reflete também 

no aumento evidenciado de idosos acessando o ensino superior, não se pode conceber que 

a assistência estudantil ignore a alteração no perfil de estudantes ingressantes nas 

universidades públicas. 

Se por um lado a Política de Assistência Estudantil busca contribuir para a promoção 

da inclusão social pela educação, por outro ela enfatiza que a democratização das 

condições de permanência estão voltadas com prioridade para jovens que acessam a 

educação pública superior ressaltando mais uma vez o preconceito vivido diuturnamente 

pelo(a) velho(a) trabalhador(a) que, por não ter conseguido acessar o seu direito à 
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educação na idade estipulada pelo Estado como adequada, agora vive o preconceito por 

ser considerado “velho(a) demais” para ocupar uma vaga na universidade. 

Constata-se que, para além das iniciativas difundidas a partir da década de 1970, 

com a criação das Universidades Abertas à Terceira Idade, não se cristalizaram políticas 

voltadas à real inserção do idoso no ensino superior, visto como sujeito de direitos. Como 

pontua Oliveira et al (2016): 

Assim, se em períodos anteriores esse indivíduo teve dificuldades para 
ampliar sua formação em termos de educação formal, por diferentes 
motivos, sua (re)inserção no sistema educacional hoje é um dos grandes 
desafios do século XXI, especialmente para as políticas públicas do Ensino 
Superior. 

A inserção do idoso na educação formal, no caso específico aqui no ensino superior, 

requer necessariamente a adequação das políticas públicas às singularidades dessa 

população, principalmente no que tange ao acesso e a permanência do estudante idoso no 

ensino superior. Faz-se cada vez mais premente pensar e problematizar o acesso e a 

permanência no ensino superior superando o estigma de que idoso não possui 

potencialidades. 

É preciso, antes de tudo, compreender o contexto no qual estes sujeitos estão 

inseridos, suas trajetórias de vida marcada por rupturas e continuidades, processos de 

fragilização e fortalecimento, que sustentam o dizer de Faleiros (1999, p. 91), pois é 

No momento em que as pessoas se descapitalizam, se fragilizam, chegam 
ao Serviço Social em sua trajetória. O objetivo, então, é o fortalecimento do 
sujeito, a mudança da relação, para fortalecê-lo e recapitalizá-lo [...] vendo a 
relação daquela questão com as forças sociais no processo de fragilização 
de perda de patrimônio do sujeito. 

Desse modo, cabe ao assistente social intervir para criar condições que busquem a 

autonomia, a integração e a participação efetiva do idoso na sociedade. Isso somente será 

possível por meio de um exercício profissional que não perca de foco que assegurar os 

direitos sociais da pessoa idosa, considerando suas fragilidades e potencialidades frente ao 

próprio fenômeno do envelhecimento sem esquecer o contexto no qual se produz e 

reproduz a velhice, consiste em seu grande desafio. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O indelével processo de envelhecimento da população demanda a implementação 

de mecanismos de proteção social que atendam às demandas específicas desse segmento, 

compreendendo o processo de envelhecimento como um fenômeno complexo e não linear, 

onde as refrações da questão social se visualizam nas trajetórias de vida desses idosos. 
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É preciso levar em conta que a velhice não se processa de maneira homogênea, isto 

é, nem todos os idosos vivenciam a velhice de maneira autônoma, independente e bem 

sucedida profissionalmente. A velhice, assim, não pode ser encarada de maneira ingênua 

como sendo o corolário de uma trajetória bem sucedida, mas muito antes afeta aos revezes 

decorrentes das lutas de classes inerentes à sociedade capitalista. 

Desse modo, é necessário compreender o campo de embate onde se produz e 

reproduz o processo de envelhecimento na política de educação superior, para 

compreender mais profundamente as refrações da questão social dotando o profissional de 

competência para dar respostas qualificadas à demanda que se apresenta. 

Para além da qualidade de vida, o envelhecimento populacional vem demandando 

respostas efetivas do Estado e da sociedade. Entre essas demandas, podemos destacar o 

acesso ao ensino superior como materialização do direito à educação que requer um olhar 

diferenciado desse segmento da população pelos profissionais diretamente envolvidos, 

como é o caso do assistente social. 

É preciso estar atento às necessidades e desafios impostos por esses usuários, 

identificando seus processos de fragilização e fortalecimento inscritos em suas trajetórias de 

vida, garantindo condições de vida e buscando respostas efetivas a esse segmento que vem 

se avolumando de forma acelerada. Não vida abstrata, mas vida concreta. Vida que pode 

ser vivida e sentida em cada linha de expressão impressa pelo tempo. Tempo esse que é 

fugaz e, por isso, se impõe o urgente desafio ao serviço social. É aqui se destaca o 

compromisso ético-político do serviço social cuja sustentação está em garantir direitos e 

proteção à pessoa idosa, pois garantir direitos é emancipar sujeitos. 
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