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RESUMO 

O presente trabalho busca compreender de que forma o conceito de Compromisso Social da 

Gerontologia pode se configurar como fonte fecunda de investigação para analisar o protagonismo da 

pessoa idosa, na medida em que substituindo a face assistencialista em detrimento do viés 

emancipatório, a cidadania se transforme em atividade integral e ativa. Objetiva-se com este trabalho 

perceber como o processo permanente de construção dos sujeitos – também presente na vida dos idosos 

– é ajudado com os programas de formação continuada espalhados pelo país. Por se tratar de uma 

pesquisa de cunho teórico, a metodologia utilizada pautou-se nas ideias da pesquisa qualitativa e 

bibliográfica analisando o contexto e o que está em seu entorno da literatura sobre o assunto. Como 

resultado constatou-se que com o envelhecimento do país, os idosos terão que assumir seu protagonismo, 

inclusive no campo político para que se percebam não mais como indivíduos ausentes da sociedade. 

Conclui-se, portanto, que o conceito de Compromisso Social da Gerontologia em conjunto aos 

programas de formação continuada viabiliza este novo papel que deverá ser assumido pelos idosos: o 

de participação e emancipação plena. 

PALAVRAS-CHAVE: Compromisso Social da Gerontologia. Emancipação. Participação. 

Conhecimento.  

INTRODUÇÃO 

Nem toda palavra é um conceito e este é um dos cuidados que se deve ter, segundo Reinhart Koselleck 

(1992). Esta só pode se tornar um conceito se emergir de uma conjuntura histórica, com a dimensão 

política da palavra subsidiando-a. Desta maneira este trabalho perpassa pelos conceitos de Gerontologia 

e de Compromisso Social atrelados para a compreensão acerca das concepções do que é ser idoso e 

protagonista.  

O Compromisso Social da Gerontologia ressalta a relevância social dos idosos e é perceptível a 

importância do vínculo com a educação na vida destes sujeitos. Corroborando com o pensamento do 

filósofo Immanuel Kant (1999), que afirma que “o ser humano é aquilo que a educação faz dele”, parte-

se da premissa de educação emancipatória conforme Silva (2013), como caminho inverso ao 

assistencialismo, uma vez que vislumbra o empoderamento do sujeito,  de suas ressignificações e do 

reconhecimento  dos idosos como protagonistas da sua história, fortalecendo-se para mostrar que com 

o avanço da idade não se deixa de ser um sujeito histórico, pertencente a um lugar social e que a 

integração social da terceira idade se faz necessária para um envelhecimento seguro, digno e com 

compromisso social.  

Partindo da construção de homem sob a perspectiva do Iluminismo – homem no centro do processo – 

fazendo pairar sobre a terra os valores de liberdade, igualdade, Estado de Direito e, principalmente, 

sendo o homem ao mesmo tempo sujeito e objeto do conhecimento, torna-se possível elaborar um 

paralelo entre essa “construção” e o desenvolvimento dos seres humanos em suas diversas etapas de 

faixa etária, onde na culminância, nem mais o idoso (de forma particular), no mais das vezes, nem é 

mais sujeito, tampouco, objeto do conhecimento, posto que se ver tragado pelas ondas do liberalismo 

sob o manto de produtividade e geração de renda. Para superar essa situação, necessário que se tenha ou 

se fortaleça a Gerontologia para que se erga a bandeira do Compromisso Social que a sociedade, de 

modo geral, tem com os idosos, os quais precisam intervir de forma plena e ativa no seio social, dito de 

outra forma, a cidadania vai além de um “lugar prioritário” na fila.  

Ao se trabalhar com o conceito de Gerontologia Social, destaca-se que o seu principal objetivo é a 

inclusão social do idoso. Essa inclusão dá-se por diversas formas, entre elas a formação continuada 

desenvolvida nos programas das Universidades da Terceira Idade (que são geralmente projetos de 

extensão das Universidades Federais) no sentido de renovar, fortalecer e ampliar os conhecimentos da 

pessoa idosa. Consoante Cachioni (2012, p. 5) esta é “[...] uma modalidade de educação permanente de 

natureza não-formal, uma vez que a intenção maior não é a de certificar ou profissionalizar os alunos 
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idosos [...]”, cujo “[...] ambiente universitário, multidisciplinar e intergeracional, propicia aos mais 

velhos a troca de experiências, a sociabilidade, o resgate da cidadania”. 

Ressalta-se o intuito que os alunos sejam capazes de assumir seu papel como cidadão ativo na sociedade, 

a ampliação do seu convívio social, a construção das relações interpessoais mediante a aprendizagem e 

da contextualização em seu universo dos assuntos aprendidos nas aulas das Universidades da Terceira 

Idade. Pontua-se o forte apelo social que as Universidades da Terceira Idade têm ante a troca de saberes 

e a participação cidadã ativa dos idosos e, assim, a inclusão pela variável Conhecimento tem suas boas 

consequências, dentre essas, a participação política acompanhada da reflexão crítica, revelando não 

somente para suprir carências, mas como instrumento de promoção da transformação social, codificando 

deste modo o conceito de Compromisso Social.  

Conforme salienta Paulo Freire (1993, p. 33) “não há transição que não implique um ponto de partida, 

um processo e um ponto de chegada. Todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje. De modo 

que o nosso futuro se baseia no passado e se corporifica no presente” e segue ao afirmar que “temos de 

saber o que fomos e o que somos para sabermos o que seremos”, levando assim à questão de permitir a 

abertura de espaços que contemplem as mais diversas participações sociais dos idosos e que estes 

encontrem legitimidade, marcando suas ações no viés cultural, econômico e, sobretudo, político. O idoso 

como personagem que detém autonomia aparece, conforme aponta Beauvoir (1990), “de forma bastante 

distinta quando comparada a períodos anteriores da história, marcados pelo ostracismo, abandono, 

isolamento e negligência social, relacionados à velhice”. 

Desta maneira, este trabalho tem por objetivos analisar como a formação continuada atrelada ao 

Compromisso Social da Gerontologia apoia a execução dos direitos dos idosos no exercício de sua 

cidadania/ampliação da assistência com o intuito de assegurar uma vida digna com interação/inclusão 

social deste público, reforçando a importância histórica destes sujeitos e o ensino como um processo 

permanente de construção e de promoção do estímulo e compreensão da realidade. 

METODOLOGIA 

Neste trabalho utilizamos os pressupostos da pesquisa qualitativa e bibliográfica – uma vez que a 

natureza desta pesquisa é de cunho teórico – para compreender, de forma intencional, como a literatura 

abarca a idealização acerca dos conceitos de Compromisso Social da Gerontologia. Nos estudos 

denominados nesta natureza, um fenômeno é melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual 

é parte, devendo ser analisado na conjuntura em que ocorre e do qual é parte, analisado sob uma 

perspectiva integrada. Sendo assim, partimos para “captar” este fenômeno em estudo destacando que as 

pesquisas que utilizam o método qualitativo e bibliográfico de análise pressupõem a identificação e a 

exploração do universo de significados que compõem o fenômeno estudado e as interações que se 

estabelecem, prevendo novas compreensões sobre a variedade e a profundidade dos fenômenos sociais 

(BARTUNEK; SEO, 2002 apud TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2006).  

O processo de pesquisa qualitativa e bibliográfica perpassa pela ideia de que, como aponta Minayo 

(2001), “nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema 

da vida prática” e por isso seus procedimentos não podem seguir metodologias aleatórias, apurando e 

definindo técnicas capazes de alcançar respostas para o problema estudado. 

Ainda partimos do pressuposto da dialética como método para analisar de forma crítica o objeto a ser 

pesquisado, configurando-se na base da intencionalidade do estudo, na contextualização do problema 

da pesquisa, uma vez que o ser humano em suma é dialético e assume que é um ser reflexivo e dialógico. 

No caso da pesquisa apoiada pelo método dialético, procura-se desvendar o que está por trás dos 

fenômenos sociais e “tentar compreender suas causas e relações, identificando suas contradições e 

empreender ações na tentativa de transformá-los” (SILVA, 2007).  

Desta maneira, este trabalho por meio da pesquisa qualitativa, bibliográfica e no método dialético enfoca 

o conceito de Compromisso Social da Gerontologia e os programas de formação continuada para 

aproximar-se da realidade vivida dos idosos, com o intuito de compreender e transformar esta realidade, 

resgatando suas potencialidades, entendendo que os conceitos e as relações no mundo são frutos das 

práticas humanas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Envelhecer não é “condicional somente à idade cronológica, mas sim a uma vivência subjetiva da 

passagem do tempo que, sendo subjetiva, depende da responsabilidade de cada um” (ARANHA, 2007, 

p. 255). As mudanças vivenciadas refletem-se na tomada de consciência dos três pilares fundamentais 



desta etapa da vida: pessoa idosa-velhice-envelhecimento para determinar o caminho a ser seguido pelo 

idoso, conforme aponta Biasus ao citar Fericgla, Moreira, Demantova e Camargo, 
Fericgla (1992) observou que em nossa sociedade, o conceito de velhice tem relação 

direta com a idade cronológica. Moreira (1996), afirma ainda que a idade cronológica 

deixa suas marcas, mas a sociedade também exerce pressão sobre as pessoas e, mais 

do que isso, cada meio social tem sua própria definição de envelhecimento e velhice. 

Esta pressão é responsável, entre outras coisas, por marcar a forma de perceber ou não 

o ser humano que envelheceu. Neste sentido, se o idoso se mantém ativo, 

provavelmente “não aparece” para o mundo, ou seja, a sociedade não percebe este 

idoso como tal, uma vez que mantém seu padrão ativo da adultez. Entretanto, se este 

idoso for inativo, ou velho, como aponta o estudo de Biasus, Demantova e Camargo 

(2011), torna-se sem serventia, sem valor e passa a ser considerado um peso para 

família e até para a sociedade (BIASUS, 2016, p.57). 
A dualidade entre o idoso ativo e o inativo confunde-se com o aumento do processo de envelhecimento 

no Brasil e com as questões atuais sobre a Previdência. Ante esta situação, ainda conforme Biasus, a 

expectativa de vida no país aumentou, todavia, “não foi acompanhado por condições socioeconômicas 

e culturais equivalentes e favoráveis para se viver a velhice”. Desse modo, embasando-se no Estatuto 

do Idoso, de 1º de outubro de 2003, em forma de Lei nº 10.741/03 nos artigos 20 a 25 que definem sobre 

o direito a educação, cultura, esporte, lazer e diversão, visando a participação e a inserção da pessoa 

idosa, as Universidades da Terceira Idade destacam-se de forma positiva como um local de 

compartilhamento de experiências imprescindíveis para que o idoso participe ativamente da sociedade 

e construam a velhice recorrendo ao olhar multidisciplinar, permitindo condições favoráveis para se 

viver a terceira idade.  

O preconceito vivido pelos idosos e o seu deslocamento para o plano secundário da sociedade mostra 

que “grande parte da população idosa sofre com estereótipos da velhice e problemas sociais” 

(OLIVEIRA, 1999). A terceira idade deveria ser o momento de reconhecimento da trajetória destes 

sujeitos ao longo da vida, de abrir a possibilidade de conquistar locais, entretanto, na perspectiva atual 

“é a classe dominante que impõe às pessoas idosas seu estatuto; mas o conjunto da população ativa se 

faz cúmplice dela” (BEAUVOIR, 1990, p. 265), uma vez ao ratificar o imaginário de que o idoso é um 

incômodo para a família e/ou sociedade. 

Deve-se pensar o envelhecimento populacional do país como conquista e não como um obstáculo para 

a velocidade da modernidade. Negar a existência da velhice é negar todo o percurso histórico de pessoas 

que direta ou indiretamente contribuíram para a construção da sociedade. No atual sistema, permeado 

por opressão e desigualdade, é necessária a representativa atuação dos idosos para que estes reafirmem 

e consolidem sua existência perante aos demais setores da sociedade.  

É interessante entender que, segundo Scortegagna e Oliveira (2012, p. 4), o papel do idoso é construído 

com o auxílio do contexto histórico em que está inserido, pensamento compartilhado também por Silva, 

que afirma que o comportamento da pessoa idosa é “[...] influenciado pelos valores culturais, sociais, 

econômicos e pscológicos de uma sociedade que determina o papel e o ‘status’ que o velho terá”. 

(SILVA, 2003, p. 96 apud SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2012, p. 4).  

Em vista que a sociedade é composta por distintos cenários, entender o idoso como ator político e social 

é de suma importância para entender os mecanismos da contemporaneidade. A ideia de participação 

ativa do idoso denuncia o silêncio e o descaso em relação a concepção de velhice, uma vez que é 

necessário que o idoso não seja descrito somente pelos outros, mas também por si próprio. 

O país jovem gradativamente será um país velho em que os idosos deverão assumir de fato o 

protagonismo social, abrangendo a visibilidade deste grupo, que será fundamental para compreender os 

sujeitos contemporâneos. O novo papel desempenhado pelos idosos avança de forma rápida nas mais 

diversas frentes sociais, visto que passos cada vez mais largos são dados com o intuito de retirá-los do 

papel secundário e de transformá-los em protagonistas do teatro social, pois segundo Ramos, 
Os velhos são sujeitos de direitos, o que comprova que o fato de as pessoas irem 

envelhecendo não lhes retira a sua dignidade. Continuam sendo seres humanos 

portadores dos mesmos direitos dos quais são sujeitos todas as criaturas de semblante 

humano. (RAMOS, 2002, p. 79). 

Entende-se, conforme o pensamento de Ramos, a urgência do idoso em se transformar em ator político. 

Sendo um sujeito que não está mais ausente dos discursos sociais, esta parcela significativa da população 

brasileira já está presente nos desafios da contemporaneidade, apropriando-se dos bens culturalmente 



construídos e compreendendo que não deve ser desvalorizada ou abandonada pelo Estado e pela 

sociedade. Logo, o conceito de envelhecimento ao ser estudado demanda que se compreenda a 

pluralidade, destacando-se o entendimento que os próprios idosos têm sobre esta etapa da vida. Observa-

se então que analisar o Compromisso Social da Gerontologia é analisar também a transformação social 

vivenciada pelos idosos por meio da educação e da reflexão crítica, uma vez que a aprendizagem ocorre 

em todas as etapas da vida.  

CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi refletir sobre o conceito de Compromisso Social da Gerontologia atrelado 

aos programas de formação continuada. Frente ao exposto, é de pleno conhecimento que os idosos no 

Brasil e no mundo são tratados de forma displicente e cada vez mais tem a sua importância desmerecida. 

É de se estranhar que o idoso assume no seio familiar a responsabilidade financeira (em razão do forte 

desemprego que atinge os jovens) e, mesmo assim, percebe-se em plano secundário, como se fora 

insignificante no ambiente familiar e social. 

Nesse sentido, de reabilitar ou de retomar a importância do idoso ante a sociedade, necessário se faz que 

se implementem estratégias que venham a viabilizar o “novo” papel do idoso, observando-se que o 

envelhecimento ativo já é um dos grandes desafios deste século. Dessa forma, o Compromisso Social 

da Gerontologia não dever ser confundido com assistencialismo, mas sim de emancipação efetiva dos 

idosos.  
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