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1. INTRODUÇÃO  
O exercício da docência no Programa Terceira Idade em Ação - PTIA, 

desenvolvido pela Universidade Federal do Piauí, através do Núcleo de estudos 
Pesquisa e extensão Universitária para a Terceira Idade – NUPEUTI, tem se constituído 
um espaço fecundo de troca de saberes e de construção coletiva de conhecimentos a 
respeito da experiência de vida e das aspirações que cercam a população idosa na 
realidade piauiense.  O presente texto apresenta as reflexões elaboradas sobre minha 
experiência docente no espaço da sala de aula, mas especificamente como professora da 
área de Serviço Social das disciplinas: História de Vida e memória e Memória na Vida 
adulta e Senescência local onde temos vivenciado uma nova experiência de ensino na 
área de Serviço social no que se refere ao direcionamento do processo ensino-
aprendizagem. O mesmo se constrói baseado na relação dialógica entre professora e 
alunos que juntos selecionam eixos gerais de discussão a partir do significado que esses 
temas representam para a sua trajetória de vida. Neste caminho procura-se manter uma 
permanente articulação entre o passado relembrado, o presente que se vivencia e o 
futuro que se propõe como perspectiva. 

2. A EXPERIÊNCIA DOCENTE DO SERVIÇO SOCIAL NO PROGRMA 
TERCEIRA IDADE EM AÇÃO. 

A docência no Programa Terceira Idade em Ação da Universidade federal do 
Piauí compreende uma relação pedagógica que é desenvolvida através do diálogo 
estabelecido entre a professora e os diferentes níveis de escolaridade que caracterizam 
os alunos que compõem as turmas do PTIA. Nestas turmas são acolhidos alunos de 
diferenciados perfis, ou seja, desde alunos não alfabetizados, com nível de alfabetização 
precário, com ensino fundamental completo e incompleto, com nível médio completo e 
incompleto, portadores de diploma de curso superior e alguns com Pós-Graduação lato 
sensu. O contato com esse perfil diversificado de aluno é feito buscando-se a 
valorização do saber acumulado que é socializado através de discussões que procuram 
analisar a condição de inserção da pessoa idosa na realidade brasileira e piauiense. 
 A inserção do idoso na realidade social no Brasil padece historicamente de 
preconceitos e estigmas que tenderam a negligenciar e até mesmo a desconsiderar a 
contribuição da pessoa idosa e sua participação enquanto cidadão. A base cultural, 
econômica e social desses preconceitos e estigmas quase sempre associa a figura do 
idoso a um ser improdutivo, relegado às dificuldades próprias de sua faixa etária, 
isolado do convívio social, ignorado e desrespeitado no que lhes é mais caro que são a 
sabedoria e experiências acumuladas. Esse trato social ou porque não dizer esse descaso 
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para com a pessoa idosa no país revela a ausência de uma cultura de civilidade que 
valorize o cidadão no seu percurso existencial enquanto ser “envelhescente”. Nessa 
trajetória o ser humano precisa ter os seus direitos assegurados quanto à garantia da 
qualidade de vida em todas as fases de sua existência.  

 A regulamentação dos cuidados com as crianças e os adolescentes no Brasil 
vincula-se a uma legislação recente denominada de Estatuto da Criança e do 
Adolescente, datada de 1990 do século XX. O trato público para com as necessidades 
dos idosos, data de 04 de janeiro de 1994, quando foi aprovada a lei nº 8.842 que regula 
a Política Nacional do Idoso – PNI, regulamentada pelo Decreto nº 1942, de julho de 
1996. Embora considerando o atraso com que esta legislação foi sancionada pelo 
governo brasileiro, não se pode deixar de reconhecer que a mesma se constitui uma 
conquista importante e necessária em um momento em que o país amplia a sua 
estatística de envelhecimento. Nesta mesma linha de conquistas se soma a criação do 
Estatuto do Idoso que foi sancionado pelo presidente da república no dia primeiro de 
outubro do ano 2003, início do século XXI. Partindo-se do exposto nesta legislação fica 
claro segundo Silva (2006: 4) 

Que a reposição e ressignificação da condição da pessoa idosa 
na sociedade brasileira supõe a garantia de esforços que 
promovam a sua condição plena de cidadania, ou seja, assegurar 
a autonomia, sua integração e participação efetiva na sociedade. 
Este esforço de ressignificação da velhice põe como exigência a 
criação e o de oportunidades de debate sobre a problemática do 
envelhecimento de forma a propiciar a informação e 
posicionamento crítico dos idosos de maneira a contribuir para a 
formação e fortalecimento da consciência acerca dos seus 
direitos. 

Um outro aspecto importante a ser resgatado neste movimento de ressignificação 
da velhice e de estabelecimento de relações intergeracionais é a importância da 
preservação da memória social  e individual como ferramenta de construção e 
reconstrução da história de um povo cujo legado recolhido da experiência acumulada 
pelos idosos poderá servir de base construtiva de projetos para as gerações que se 
seguem . a esse respeito é significativa a contribuição da professora Ecléa Bosi (1994) 
em sua obra Memória e sociedade: lembrança de velhos, quando afirma que 

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade 
que não conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. 
Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos por 
quem não so viveu e até humanizar o presente. A conversa 
evocativa de um velho é sempre a experiência profunda: 
repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento 
das paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é 
semelhante a uma obra de arte. Para quem sabe ouvi-la, é 
desalienadora, pois contrasta a riqueza e a potencialidade do 
homem criador de cultura com a mísera figura do consumidor 
atual (Bosi, 1994:82). 
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A experiência desalienadora que valoriza a escuta e a interpretação da sabedoria 
acumulada pelos idosos identificada por Ecléa Bosi como forma de preservação e 
desvendamento da memória social e cultural contribui para reposicionar a pessoa idosa 
no seu lugar de direito na sociedade o que requer a ampliação da visão sobre a 
importância da contribuição de todos os segmentos etários para a preservação da 
história humana. 

O debate sobre as questões que cercam o processo do envelhecimento necessita 
ultrapassar a fronteira de geração e agregar as diferentes faixas etárias num esforço 
plural de compreensão das necessidades e direitos atinente a todos os seres humanos. 
Isso supõe  um esforço de superação da cultura predominante na sociedade do consumo 
de valorização da juventude  como padrão de excelência articulado com o paradigma da 
produtividade material que agrega valor e níveis de importância para o 
desenvolvimento, relegando a segundo plano e mesmo ao esquecimento contingentes 
populacionais que já exerceram essa carga laboral e que hoje são demandatários de 
outros níveis de inserção social e que necessitam ser respeitados em sua necessidades e 
potencialidades como regra de civilidade. 

Os temas que instigam a construção de uma cultura de civilidade e que 
estabeleça a contribuição fundamental da pessoa idosa na sociedade  tem conferido à 
atividade docente do Serviço Social no PTIA um espaço singular, onde  o professor na 
condição de mediador e facilitador do processo ensino-aprendizagem tem sido desafiado 
a manter-se atento para compreender a singularidade de cada trajetória de vida expressa 
por meio dos depoimentos dos alunos e alunas em sala de aula. E desta maneira poder 
ser capaz de articular as diferentes formas de contribuição na elaboração de um 
raciocínio crítico sobre as experiências de vida em discussão. E não só isso, mas poder a 
partir do seu embasamento teórico no campo das políticas sociais e públicas tratar a 
velhice dentro da perspectiva da garantia de direitos. 

No tocante aos idosos a construção de uma cultura de civilidade precisa 
considerar a dimensão da convivência intergeracional. Esta temática tem instigado o 
debate no espaço das universidades abertas para a terceira idade e ou programas de 
extensão universitária para a pessoa idosa que proliferaram no Brasil a partir da década 
de 90. Através das atividades desenvolvidas nestes espaços o diálogo com os próprios 
idosos tem posto como tema de reflexão e de mobilização do movimento social dessa 
categoria a identificação do lugar do idoso enquanto sujeito de direitos. 

A proposta pedagógica das Universidades abertas para a terceira idade a 
exemplo do programa Terceira idade em ação da Universidade Federal do Piauí, tem 
possibilitado o desenvolvimento do raciocínio crítico sobre as experiências acumuladas 
pelos idosos e a busca de atribuir significado social a sua contribuição social como 
cidadãos. Durante as atividades realizadas pelo PTIA concebidas na forma de cursos de 
curta duração oferecidos a cada semestre letivo tem sido exercitado o debate sobre 
temas gerais de interesse dos idosos os quais têm se mostrado ávidos por adquirir novos 
conhecimentos  e por estabelecer o seu posicionamento crítico sobre as questões que 
afetam o seu cotidiano. 

Os idosos têm buscado na sociedade contemporânea localizar-se socialmente e 
sentirem-se aceitos em qualquer tempo e lugar como cidadãos. Esta luta pela reinserção 
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social que se expressa no Brasil com mais ênfase no final da década de 90, ganha força 
através dos movimentos organizados dos idosos em todo o país cuja forma de 
organização são as associações de aposentados, os clubes da terceira ou melhor idade 
como assim se auto denominam.  Nesta mesma direção encontramos os grupos de 
convivência organizados no âmbito da ação estatal e também por iniciativa da ONGs, as 
pastorais dos idosos no campo da Igreja católica com experiências similares no espaço 
de atuação das igrejas evangélicas.Todos os grupos põem como máxima a importância 
da pessoa idosa se sentir aceita, ser reconhecida e poder participar e atuar ativamente 
enquanto cidadãos e viver com qualidade de vida os anos que lhes foram adicionados 
com a conquista científica da longevidade. 

Fica patente nesses movimentos a identidade da luta dos idosos no Brasil e do 
mundo acadêmico que constitui respaldo a esta luta, com o esforço de autores franceses 
a exemplo de Pierre Vellas que nos anos 60 e 70 do século XX, definiram uma nova 
categorização da velhice como a fase da terceira idade interpretando-a como um tempo 
de liberdade não mais associado á miséria, à doença e à decadência, o que ocorria em 
geral com a aposentadoria. 

No Brasil a luta pela garantia dos direitos previstos  tanto na PNI quanto no 
Estatuto do idoso tem despertado na população idosa especialmente entre aqueles que 
freqüentam os grupos e clubes de convivência e mesmo as Universidades abertas para a 
terceira idade, a vontade de participar politicamente do processo decisório das questões 
que lhes dizem respeito. O espaço dos fóruns, das conferências nacionais, estaduais e 
municipais dos direitos da pessoa idosa e mesmo os congressos e simpósios de 
gerontologia e geriatria tem contado com uma expressiva participação efetiva desse 
segmento social. 

A experiência como pesquisadora e docente do Programa Terceira Idade em 
Ação  tem nos permitido observar o interesse dos idosos em interpretar e compreender 
melhor as legislações atinentes aos seus direitos. O campo das políticas públicas e 
sociais tem sido um tema de discussão em sala de aula onde enquanto professora da área 
de serviço social temos procurado resgatar o segmento idoso como usuário e cidadão. 
Neste aspecto toda a legislação social relacionada a garantia de direitos dos idosos tem 
sido consultada e debatida, oportunizando  entre os idosos o aprofundamento de 
conhecimentos e a consciência cidadã.   

Para possibilitar o processo da construção coletiva do conhecimento sobre 
situações e temas que afetam o cotidiano dos idosos no Piauí, temos privilegiado como 
procedimentos didáticos: o diálogo, o desenvolvimento do senso crítico, os grupos de 
discussão, a pesquisa de campo, a dinâmica de grupo, os jogos educativos, a troca de 
experiências através do depoimento oral, o registro de memória individual e coletiva, as 
narrativas de vivências, entre outros. O uso desses procedimentos reorienta a atividade 
do ensino mediante a adoção de uma metodologia participativa que articula os 
diferentes níveis de sujeitos e de escolaridade, as diferentes visões de mundo na 
discussão de temáticas selecionadas pela professora de acordo com os objetivos gerais 
do PTIA e com base no interesse dos alunos. 

 O encaminhamento desse processo pedagógico tem contribuído para a recriação 
da prática docente do Serviço Social em outra perspectiva, onde a relação pedagógica se 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 241 

concretiza por meio do diálogo permanente entre os sujeitos na construção do próprio 
objeto do ensino. Neste aspecto as vivências de cada um são exploradas em sala de aula 
como conteúdo programático fundamental. Esta metodologia de ensino guarda sintonia 
com os ensinamentos de Freire (1996)  em sua obra Pedagogia da Autonomia,quando 
afirma que “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”, isso implica ao 
professor segundo o autor, 

o dever de não só respeitar os saberes com os educandos, 
sobretudo os das classes populares, chegam á escola – saberes 
socialmente construídos na prática comunitária – mas também 
como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os 
alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 
ensino dos conteúdos (Freire, 1996: 30). 

Neste sentido a velhice passa a ser encarada como tempo de liberdade e de 
experimentar novas experiências. Velhice compreendida como uma etapa da existência 
do cidadão e da cidadã, como um tempo de usufruir as experiências acumuladas, de 
retomar projetos deixados ao longo da vida, ou de criar novos projetos dando um novo 
sentido ao tempo livre conquistado com a confluência dos anos. Neste aspecto tematizar 
as condições sociais em que vivem os idosos nesta primeira década do século XXI é 
interpelar o país acerca de sua preparação para o atendimento das necessidades postas 
pelo envelhecimento de sua população.  

Na perspectiva de enfrentar uma dívida histórica com esse segmento social o 
governo brasileiro na última década do século XX e na primeira década deste novo 
século estabeleceu um novo marco legal que assegura direitos e proteção social aos 
idosos. Compõem esse marco legal, como já mencionado em parágrafos anteriores, a lei 
Orgânica da Assistência Social - LOAS (1993), a Política Nacional do Idoso – PNI 
(1994), o Estatuto do Idoso (2003) e a Política Nacional de Assistência Social, 
promulgada em 2004. Em toda essa legislação social, a pessoa idosa é reconhecida 
como segmento social de atenção prioritária. Respaldam essas novas diretrizes a 
Constituição vigente promulgada em 1988, caracterizada como constituição cidadã e 
que reconhece o idoso como sujeito de direitos. 

 No texto constitucional brasileiro em vigor, os direitos da pessoa idosa 
permeiam as diretrizes das políticas sociais que compõem o tripé da Seguridade social 
brasileira, ou seja, as políticas de Saúde, Assistência Social e previdência. Além da 
proteção social assegurada no capítulo da seguridade social as necessidades sociais da 
pessoa idosa se encontram contempladas em outras políticas públicas que compõem o 
eixo dos direitos sociais, a exemplo das políticas de segurança pública, habitação e 
educação. Entre os direitos assegurados no campo educacional registra-se o direito  de 
acesso da pessoa idosa aos projetos  de educação permanente cujas experiências em 
desenvolvimento nas universidades brasileiras tem representado a  esse público alvo a 
oportunidade  de adquirir e ampliar conhecimentos. 

Na Universidade Federal do Piauí a experiência de educação permanente 
dirigida aos idosos, é implantada em 1998, com a criação do programa Terceira Idade 
em ação- PTIA vinculado ao Núcleo de estudos Pesquisa e Extensão Universitária 
voltada para a Terceira idade – NUPEUTI, criado em 1995. A criação do núcleo e do 
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programa na UFPI se deveu a iniciativa de professores do Departamento de Serviço 
Social, mas especificamente à profª Drª Aglair Alencar Setúbal, com o objetivo de 
implantar um campo de estudos sobre a área do envelhecimento e também desenvolver 
ações de inclusão social da pessoa idosa bem como a capacitação de profissionais para 
lidarem com as necessidades desse contingente populacional. À iniciativa da professora 
se somaram outros professores do departamento de Serviço social e dos demais cursos 
que compõem a área de atuação do Centro de Ciências Humanas e Letras-CCHL no 
qual se situa as ações desenvolvidas pelo programa. Fora do raio de abrangência do 
CCHL, o PTIA conta também com a contribuição dos professores da área de saúde, mas 
especificamente dos cursos de Nutrição, Enfermagem e Educação Física. 

O PTIA surge na UFPI e no CCHL vinculado ao NUPEUTI e à Pró-reitoria de 
Extensão que por sua vez ao acolher a iniciativa, se pauta no regimento interno da 
Universidade que define a extensão universitária como “um processo educativo, cultural 
e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável viabilizando a 
integração da Universidade com setores da comunidade local e regional”. (Regimento 
geral da UFPI, 1999, p.5). Foram definidos como objetivos do PTIA: 

 contribuir para ampliar e construir conhecimentos sobre o 
envelhecimento; definir e ampliar o papel do idoso na 
sociedade; divulgar e debater as diferentes políticas voltadas 
para a pessoa idosa; elaborar subsídios para a formulação de 
políticas públicas reconhecedora dos idosos como sujeitos da 
história e proporcionar a oportunidade de apreensão de 
conhecimentos Na área da geriatria e da gerontologia social. 
(SetùbaL, 1998:.3).  

O Programa Terceira idade em Ação foi idealizado e institucionalizado com a 
finalidade de oferecer oportunidade de educação permanente, através da extensão 
universitária, no formato de Universidade aberta à terceira idade, destinado às pessoas 
de sessenta anos e mais, adotando como fundamento os pressupostos da gerontologia 
educacional como modelo teórico metodológico e pedagógico de educação para as 
pessoas idosas. Na atualidade o programa já incorpora pessoas a partir dos 50 anos de 
idade devido a demanda constatada nos últimos anos acerca do interesse de pessoas que 
buscam a preparação para a concretização de um envelhecimento de forma saudável. 

 Um dado importante a ser ressaltado na trajetória de 13 anos de funcionamento 
do PTIA se refere á predominância das mulheres entre o público que a cada semestre 
procura as atividades do programa revelando, o processo de feminização do 
envelhecimento no país e a busca pelas mulheres de procurar dar qualidade aos anos que 
foram acrescidos á existência humana com a conquista da longevidade. Os homens por 
sua vez mesmo tendo uma presença quantitativa menor desde a implantação do 
programa já começam a demonstrar nos últimos cinco anos maior interesse e 
participação nas atividades ofertadas a cada semestre. A escolha por este novo nível de 
inserção  tanto para os homens quanto para as mulheres vem acompanhada da coragem 
de enfrentar preconceitos e estigmas que ainda cercam a condição da velhice na 
sociedade capitalista brasileira. 
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Os professores idealizadores do PTIA e aqueles que se juntaram posteriormente 
à iniciativa se basearam  na compreensão da visão de homem enquanto um ser histórico 
cujo processo do envelhecimento tem que ser entendido como uma construção social e 
histórica. Isto impõe o compromisso com a ressignificação do lugar social da pessoa 
idosa na sociedade contemporânea. Nesta direção a proposta de educação permanente 
posta em prática pelo PTIA, é concebida enquanto “espaço privilegiado para o despertar 
do homem, no sentido de sentir a necessidade de refletir sobre si mesmo, sobre as 
circunstâncias que o tornam ser particular e, ao mesmo tempo único” (Setúbal,1998:13). 

A práxis pedagógica que orienta as ações educativas do PTIA prioriza o diálogo 
entre saberes e experiências presentes na diversidade cultural que caracteriza os 
diversos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Neste aspecto as 
ações desenvolvida no programa tem como alicerce segundo Setúbal (1998), 

 uma prática crítico-reflexiva que coloca o(a) aluno (a) idoso(a) 
como sujeito e autor de sua história, isto,é trata-se de um espaço 
de educação gerontológica que proporciona aos idosos a 
oportunidade de protagonizarem a produção e disseminação de 
conhecimentos, potencializando as suas experiências e saberes 
acumulados ao longo da vida (Setúbal, 1998:20).  

Essa forma de conceber a prática pedagógica tem significado um estímulo ao 
protagonismo da pessoa idosa no espaço das questões que lhe dizem respeito e ao 
mesmo tempo guarda sintonia com as proposições pedagógicas de Freire, quando 
afirma que 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve  o 
movimento dialético, entre o fazer e o pensar e o pensar sobre o 
fazer(...)pensar certo tem que ser produzido pelo próprio 
aprendiz em comunhão com o professor formador(...)Uma das 
tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar 
as condições em que os educandos em suas relações uns com os 
outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a 
experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social 
e histórico, como pensante, comunicante, transformador, 
criador, realizador de sonhos ( Freire, 1996:38-41) 

No espaço das atividades educativas desenvolvidas pelo PTIA os professores e 
professoras são desafiados permanentemente a favorecer o debate crítico de idéias, 
estimulando os alunos e alunas idosas à reflexão e valorizando as suas diferentes formas 
de pensar e se posicionar diante dos desafios postos pelo cotidiano de uma sociedade 
que envelhece a passos largos e de forma heterogênea. 

A metodologia de ensino adotada ao tempo em que reorienta a prática docente 
do Serviço Social para uma nova relação pedagógica que valoriza a participação ativa 
dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, tem se revelado como um espaço 
fecundo de desenvolvimento de sociabilidades, do potencial criativo, do senso crítico, 
da cooperação, da identificação e despertar de capacidades, oportunizando aos idosos a 
recriação da própria história de vida. A atuação docente do Serviço Social no PTIA  está 
articulada com as competências atribuídas à profissão pela legislação que a regulamenta 
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e  que permite ao Assistente social a análise crítica da realidade para a partir daí poder 
estruturar o seu trabalho. No campo da experiência de educação permanente 
proporcionada pelo PTIA a ação docente do Serviço social se reveste de 

 uma dimensão pedagógico-interpretativa e socializadora de 
informações e saberes no campo dos direitos, da legislação 
social e das políticas públicas, dirigidas aos(as) diversos(as) 
atores e sujeitos da política com atenção prioritária aos 
segmentos mais vulneráveis  reconhecidos enquanto sujeito de 
direitos. (CFESS, 2010:19) 

 A relação pedagógica que estabelece a interação entre os sujeitos no processo de 
construção coletiva do conhecimento na experiência docente do Serviço Social no 
PTIA, tem contribuído para enriquecer conjuntamente professores e alunos e desta 
forma tem possibilitado condições para uma nova leitura do cotidiano, mas 
especificamente das questões que afetam a população idosa que luta para localizar-se 
socialmente.  Essa relação pedagógica se apóia na teoria da aprendizagem significativa 
o que significa em síntese, 

colocar o aluno diante de situações que lhe proporcionem a 
significação do conhecimento. A construção de um 
conhecimento se dá quando o aluno percebe qual é o campo de 
utilização desse conhecimento, quais são os limites desse campo 
e por que funciona tal conhecimento. Além disso, nesse 
percurso, formula projetos pessoais de utilização desse 
conhecimento, tomando decisões, criando diferentes estratégias, 
resolvendo problemas, rejeitando concepções, repensando erros, 
retomando formulações (Torres,1999: 5) 

  A este respeito um dos registros recolhidos a partir de discussões em sala de 
aula é revelador dos anseios dos idosos por sua reinserção social e pela busca de revestir 
a sua existência de novo significado. Quando indagados certa vez em sala de aula sobre 
qual era o seu tempo? A maioria respondeu: “o meu tempo é aquele no qual eu possa  
me sentir aceito, reconhecido, com capacidade de participar e atuar ativamente enquanto 
cidadão de direitos”. 

A Participação dos idosos no Programa de extensão Universitária mantido pela 
UFPI está de alguma forma relacionada à luta pela garantia do direito de participar e 
interferir nas decisões que lhes dizem respeito e sem a tutela dos filhos. No cotidiano da 
sala de aula e em atividades que extrapolam este espaço físico os alunos idosos  têm 
Demonstrado disposição e abertura para enfrentar o conflito intergeracional, buscando 
estabelecer novas possibilidades de diálogo. A esse respeito é significativa a 
contribuição de Moragas (2004) quando menciona que 

As relações intergeracionais constituem um instrumento efetivo 
para enfrentar o envelhecimento, já que oferecem um enfoque 
positivo na família e em outras relações sociais. Na sociedade 
moderna se confirma a sua importância, apesar dos ataques 
sofridos pela sociedade organizativa, já que contribuem á 
integração social e se produzem em diversos campos e formas, 
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como demonstrou amplamente o Ano Europeu das Relações 
Intergeracioanais, com uma grande diversidade de projetos 
(Moragas, 2004: 25) 

 Nesta perspectiva a prática docente do Serviço Social junto a esse segmento 
social tem representado uma feliz convivência, onde a troca de saberes e experiências 
entre gerações  tem estimulado e enriquecido o encontro entre professora e alunos.  

A troca de experiências e saberes no espaço das salas de aula do PTIA tem 
significado para os idosos a possibilidade do encontro com o novo que se abre em novas 
oportunidades de conhecimento e de acesso à educação, cultura, ao lazer, á saúde e às 
formas de convivência saudável com a sua própria faixa etária. Mais do que isso tem 
representado a possibilidade da concretização de atividades no campo do ensino, da 
extensão, da pesquisa e da produção de conhecimento sobre as condições do 
envelhecimento saudável pautado na garantia dos direitos de cidadania.  

No campo do ensino articulado às necessidades do PTIA, o docente de Serviço 
social tem desenvolvido atividades tanto na graduação favorecendo a 
intergeracionalidade entre os alunos dos cursos de Serviço Social e os alunos do 
programa. O mesmo ocorre no ensino em nível de pós-graduação lato sensu, 
ministrando disciplinas e orientando monografias no curso de Especialização em 
Gerontologia Social, mantido pelo Núcleo de Estudos Pesquisa e Extensão Universitária 
para a Terceira Idade - NUPEUTI. Neste núcleo os professores de Serviço Social 
participam como membros permanentes com registro de pesquisas sobre o 
envelhecimento no diretório  que congrega os pesquisadores dessa área temática. No 
ensino de Pós-Graduação agora em nível stricto sensu, registramos o envolvimento dos 
professores de Serviço Social com o Programa de Pós- Graduação em Políticas 
Públicas, com orientação de dissertações de mestrado e teses de doutorado que versam 
sobre  o tema da velhice em geral e sobre o impacto do PTIA sobre os alunos idosos na  
cidade de Teresina. 

Outro aspecto a ser considerado no espaço da prática profissional do Serviço 
social no PTIA se refere à possibilidade do encontro intergeracional o que é 
proporcionado através do intercâmbio do Programa com os cursos de graduação da 
UFPI. No caso específico do Serviço Social o engajamento dos alunos no PTIA tem se 
dado por meio da experiência de estágio não obrigatório, no desenvolvimento de 
projetos de pesquisa de iniciação científica e de projetos de monografia de conclusão de 
curso. Outra possibilidade que se tem colocado como dimensão a ser incentivada diz 
respeito à oportunidade de aprendizagem da atividade docente do Serviço Social através 
da experiência de monitoria desenvolvida pelos alunos junto aos cursos ofertados 
semestralmente aos alunos idosos. A atividade de monitoria é supervisionada pelos 
docentes do curso de Serviço social que ministram disciplinas no Programa Terceira 
Idade em Ação.  

Uma outra forma  de aproximação dos alunos do curso de Serviço social  com a 
temática do envelhecimento se refere a oferta da disciplina Tópicos Especiais de 
Políticas Públicas sobre Envelhecimento e relações intergeracionais, incorporada ao 
currículo como disciplina eletiva. Além do aprofundamento de temáticas acerca do 
processo do envelhecimento no Brasil e dos investimentos do Estado na área das 
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políticas de proteção social aos direitos da pessoa idosa, a disciplina de Tópicos 
Especiais tem proporcionado um ambiente de relações intergeracionais. Isto tem 
ocorrido através da realização de oficinas temáticas envolvendo os alunos da graduação 
e os alunos idosos, onde a troca de saberes e experiências é favorecida contribuindo 
para ressignificar a velhice como etapa natural da existência humana e potencializar as 
relações entre as gerações. 

As disciplinas obrigatórias do curso de Serviço Social mais especificamente as 
disciplinas na área das políticas de seguridade social possibilitam também oportunidade 
aos alunos de graduação de conhecimento sobre a legislação social que trata dos direitos 
da pessoa idosa no país, sobre as ações implementadas em âmbito governamental na 
perspectiva da concretização desses direitos, compreendendo as instâncias 
administrativas que compõem a federação. Outro nível de conhecimento é 
proporcionado aos alunos através da discussão acerca da estrutura e funcionamento da 
rede de serviços sócio assistenciais, destinada ao atendimento das necessidades desse 
segmento social. 

Do ponto de vista do exercício da prática profissional do Serviço Social no 
PTIA, além da atividade do ensino, da pesquisa e extensão, a área do Serviço Social tem 
se constituído eixo articulador das diferentes especialidades profissionais que compõem 
a atividades desenvolvidas no programa, num trabalho multidisciplinar que visa 
provocar mudanças na cultura brasileira e piauiense quanto ao tratamento a ser 
proporcionado á população que envelhece.  Nessa tentativa de nucleação  de diferentes 
áreas profissionais em torno da temática do envelhecimento e da velhice o Serviço 
Social tem contribuído diretamente com o PTIA nos esforços de realização de Fóruns de 
debate em nível local, eventos científicos de caráter regional  e nacional envolvendo a 
participação de diferentes estudiosos acerca da temática do envelhecimento, procurando 
estimular  o intercâmbio entre saberes e gerações. 

 Uma contribuição importante dos profissionais de Serviço social tem sido 
registrada também por ocasião da realização das conferências nacionais, estaduais e 
municipais dos direitos da pessoa idosa. Nestes espaços os profissionais além de 
assumir a reflexão que direciona as discussões  tem sido também requisitados como 
assessores temáticos nos grupos de trabalho durante o evento. As conferências são 
espaços por excelência de discussão sobre as necessidades que marcam o cotidiano dos 
idosos. As discussões realizadas durante as conferências resultam na elaboração das 
diretrizes gerais que vão orientar a estruturação da agenda pública governamental 
voltada para o atendimento dos direitos desse segmento social.  

As conferências são concebidas como canais democráticos de participação 
política e de interferência dos cidadãos na formulação das políticas públicas voltadas 
para as necessidades da população idosa no Brasil. No espaço das conferências os 
idosos são incentivados a exercerem o seu protagonismo enquanto sujeito de direitos. 
Nesta mesma linha de participação e influência cidadã os idosos têm atuado 
efetivamente como membros dos conselhos nacionais,estaduais e municipais dos 
direitos da pessoa idosa os quais tem como atribuição o controle social das ações 
governamentais no campo das políticas programas e projetos destinados ao atendimento 
dos direitos dos idosos. 
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Nos conselhos de direitos e de políticas públicas os profissionais de Serviço 
Social tem tido participação efetiva, seja como representante do Estado pelo vínculo 
institucional seja como representante de órgão não governamental a exemplo das ONGs 
e dos conselhos de classe. Tem sido registrado com mais freqüência a participação de 
assistentes sociais nos conselhos de direitos da pessoa idosa, nos conselhos de 
Assistência Social e nos conselhos de saúde. 

 Na perspectiva do aprendizado da prática profissional, além das atividades já 
descritas, os graduandos em Serviço Social que atuam diretamente no atendimento aos 
idosos junto à coordenação do PTIA, tem apoiado o assistente social coordenador do 
Programa na implementação das ações buscando estabelecer articulação com as 
necessidades e aspirações da pessoa idosa sujeito por excelência das ações do Programa. 
Isto se faz a partir de um acompanhamento sistemático das atividades realizadas o que 
envolve o diálogo com o corpo docente e o contato permanente com os alunos do 
Programa. 

A atuação cotidiana das estagiárias graduandas de Serviço Social e também 
oriundas de outros cursos da UFPI integra o esforço da coordenação em concretizar os 
objetivos do PTIA no âmbito da comunidade acadêmica e na sociedade piauiense. Este 
engajamento dos estudantes tem servido de estímulo à realização de estudos acerca da 
temática do envelhecimento os quais passam a constituir investimento por parte dos 
alunos nas disciplinas do ciclo profissional, principalmente nas disciplinas de pesquisa e 
de orientação de monografia de conclusão de curso. 

 Registra-se também algumas iniciativas na disciplina de planejamento social no 
sentido da elaboração de projetos de intervenção social que visam qualificar o 
atendimento ao idoso no âmbito da Universidade e da sociedade como um todo. 
Percebe-se nestas iniciativas uma inquietação dos alunos em desenvolver o aprendizado 
do exercício profissional de forma a consubstanciar a concretização de uma prática 
conseqüente e engajada que venha significar um novo parâmetro de relações de inclusão 
social da pessoa idosa. 

3. CONCLUSÃO 
A experiência docente do Serviço Social junto aos alunos idosos se revelou 

como espaço de recriação da ação profissional e de sua postura pedagógica frente ás 
necessidades de aprendizagem de um público eivado de singularidades e especificidades 
o que exige dos profissionais o compromisso político com o despertar e o 
fortalecimento do potencial criativo crítico e reflexivo dos idosos enquanto sujeitos 
sociais numa permanente troca de saberes e experiências no âmbito da construção 
coletiva de conhecimentos.  
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Resumo: O presente trabalho foi apresentado originalmente para Conclusão do Curso 
de Serviço Social da Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana. E, se 
propôs a abordar a função da extensão universitária em áreas de vulnerabilidade social 
através do estudo voltado para o projeto de pesquisa e extensão do Núcleo de Penas 
Alternativas do Vale do Ivaí (NUPEA), e apresentar quais mudanças ocorreram a partir 
da implementação do programa supracitado especificamente na comarca de Marilândia 
do Sul estado do Paraná. Para responder esta questão foi empreendida uma revisão 
bibliográfica a qual fundamentou os dois primeiros capítulos com o intuito de investigar 
como se deu o processo de evolução da universidade brasileira pós 1964 com a ditadura 
militar bem como a criação da política específica de extensão universitária através do 
Plano Nacional de Extensão Universitária e do Programa Universidade Sem Fronteiras 
do Estado do Paraná. No terceiro capítulo foi realizada pesquisa de campo através da 
técnica de entrevista semi estruturada realizada com equipe multiprofissional do projeto 
de pesquisa e extensão NUPEA, e com os representantes do Estado, envolvendo o Poder 
Judiciário, o Ministério Público, sociedade civil e por último o beneficiário. Concluímos 
que a extensão universitária garante sua função de socialização do conhecimento, a 
partir do momento que proporciona o aprendizado e experiência profissional de forma 
segura através da ligação direta entre teoria e prática. Sendo que para a Comarca 
atendida pelo programa as transformações ocorreram na medida em que houveram 
melhorias no controle e fiscalização da prestação de serviços à comunidade, resultando 
na diminuição da impunidade, da extinção de processos, e na garantia do caráter social 
da pena.  

 
Palavras-chave: extensão universitária, conhecimento, Prestação de serviços a 
comunidade. 

Introdução 
A função da extensão universitária traduz a evolução histórica do ensino 

superior em solo brasileiro e sua luta pela autonomia ideológica juntamente com a 
identificação de sua função social. Dessa forma, destaca-se nessa evolução histórica a 
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