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RESUMO: Conforme previsto no capítulo V do Estatuto do Idoso, as Universidades Abertas da 
Terceira Idade (UnATI’s) atuam com a perspectiva de educação permanente e o idoso tem direito 
a educação, cultura, esporte e lazer. Portanto, é importante que seja socializado as informações 
para garantia de acesso aos direitos sociais da pessoa idosa. Este trabalho do Serviço Social 
também está em conformidade com o Código de Ética Profissional, quando trata sobre as relações 
com os/as usuários/as no capítulo I, art. 5°: c- democratizar as informações e o acesso aos 
programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à 
participação dos/as usuários/as. Tem como objetivo a socialização de informações no intuito de 
facilitar o acesso das pessoas idosas aos cursos e outras atividades da UnATI, no Sul do Brasil. 
Este processo de articulação amplia a comunicação entre a UnATI e os demais equipamentos 
sociais e proporciona espaços de protagonismo social do idoso. 
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INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI) é um programa de extensão vinculado a 
Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
caracteriza-se como uma das Universidades Abertas da Terceira Idade (UnATI). O NETI é um 
programa de educação permanente e possui como objetivos: ampliar e sistematizar o 
conhecimento da gerontologia; formar recursos humanos nos diversos níveis; manter atividades 
interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão; divulgar e desenvolver ações institucionais e 
interinstitucionais; assessorar entidades na organização de programas de valorização do idoso; 
oferecer subsídios para uma política de resgate do papel do idoso na sociedade brasileira; realizar 
treinamentos, palestras e consultorias na área gerontológica. Têm como princípios: o homem é 
um ser que se realiza no mundo; o ser humano pode aprender durante toda a sua existência; a 
pessoa idosa é valorizada quando se reconhece o seu potencial e se incentiva o seu engajamento 
responsável e participativo na sociedade; despertar o idoso para a ação renovadora na área 
gerontológica transforma-o em agente por excelência para ajudar a equacionar as questões sociais 
brasileiras. E por fim, têm como missão: redescobrir, recriar de forma integrada, sistematizar e 
socializar o conhecimento de gerontologia, desenvolvendo atividades de promover as pessoas da 
terceira idade no meio acadêmico e comunitário, como sujeitos em transformação e 
transformadores (NETI, 2019). 

O NETI tem como base os quatro pilares da Educação Permanente de DELORS (1999), 
os quais são: Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a Viver Juntos e Aprender a Ser. 
Nesta direção, considerando que a UnATI atua com a perspectiva de educação permanente e que 
o idoso tem direito a educação, cultura, esporte e lazer, é importante que seja socializado as 
informações para garantia de acesso aos direitos sociais da pessoa idosa. 

Este Projeto do Serviço Social está em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
quando trata sobre as relações com os/as usuários/as no capítulo I, art. 5°: c- democratizar as 
informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos 
mecanismos indispensáveis à participação dos/as usuários/as. Para, além disto, e em 
conformidade com os princípios do NETI, a participação nas atividades propostas pelo Núcleo 



irá promover o protagonismo dos idosos. Segundo Rozendo, Justo e Correa, a expressão 
“protagonismo do idoso”: 

“comporta uma diversidade de possibilidades de 
constituição de atores sociais, tendo como base as condições 
sócio-culturais e psicológicas dos sexagenários, engajados nos 
mais diversos enredos: desde os mais abrangentes e coletivos, 
até os mais frívolos e individualizados. Seja como for, é como 
mais uma forma de protagonismo social que encontra sua 
legitimidade e lugar no conjunto dos protagonismos que dão 
vida e sentido ao mundo.” (ROZENDO, JUSTO E CORREA, 
2010, p. 50) 

 
Sendo assim, o acesso dos idosos nas UnATI’s e o protagonismo gerado nestes espaços 

contribuem para uma diversidade de possibilidades. Estes espaços promovem diversas expressões 
de participação e protagonismo social no qual os idosos encontram sua legitimidade, dando mais 
sentido as suas vidas e redescobrindo novos potenciais. Nesta direção, este protagonismo vai ao 
encontro da designação comumente preterida atualmente, “envelhecimento ativo”, que 

“refere-se à participação contínua nas questões sociais, 
econômicas, culturais, espirituais e civis, e não apenas à 
capacidade de o indivíduo estar fisicamente ativo ou de fazer 
parte da força de trabalho, o que pressupõe, necessariamente 
intervenções políticas intersetoriais capazes de atuar sobre esses 
mesmos determinantes” (MENDES et al., 2014, pg. 79). 

 
Este atual modelo indica, segundo Felismina, Maria, João e Manuel (2014, pg. 79), que a 

integração dos idosos em sociedade é a única forma de poderem exercer o seu direito de cidadania. 
Este envelhecimento ativo, então, ocorre com qualidade de vida, manutenção da autonomia dos 
idosos e consequentemente os tornam participativos na sociedade. Desta forma, o envelhecimento 
ativo promove o protagonismo social dos idosos em direção a autodeterminação, independência, 
autonomia, corroborando para que o acesso nos espaços que contemplem a educação permanente, 
cultura, esporte e lazer, efetivem o direito e cidadania dos mesmos. 

 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento consideramos como etapas da metodologia: 

a) Aprofundamento do conhecimento bibliográfico acerca da temática; 
b) Realização de levantamento dos grupos de convivência e fortalecimento 

de vínculos, Instituições de Longa Permanência Para Idosos (ILPI’s) e centros de 
referências em assistência social (CRAS) em torno da Universidade Federal de Santa 
Catarina;  

c) Elaboração de material de divulgação das informações sobre a forma de 
acesso ao NETI, bem como sobre cursos e atividades de cada semestre. 

d) Estabelecimento de estratégias de articulação entre equipamentos sociais 
e o NETI, com o intuito de ampliar as possibilidades de acesso das pessoas idosas. 

e) Organização de horários para o recebimento dos (as) usuários (as); 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



O presente trabalho está em andamento e até o momento vem sendo feito o contato com 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s), grupos de convivência e fortalecimento 
de vínculos, com o intuito de apresentar o NETI, os cursos e atividades existentes e o processo de 
matrícula.  

A partir disto, cinco idosas de uma ILPI Filantrópica demonstraram interesse em 
participar das atividades do NETI. Para este processo de inclusão houve reuniões anteriores entre 
o Serviço Social da ILPI com o Serviço Social e Coordenação do NETI. Nas reuniões foram 
estudadas: a isenção de matrícula, a forma de locomoção das idosas até ao espaço das atividades 
e a proposta do acompanhamento durante o decorrer do curso. O fato de as idosas serem 
consideradas institucionalizadas gerou questionamentos acerca de como seria a inserção e a 
participação no andamento das aulas. Neste sentido, a equipe do NETI se propôs a estar atenta as 
possíveis demandas que surgissem para com essas idosas. No decorrer do semestre das cinco 
idosas, três finalizaram as aulas e duas não, devido a problemas de saúde.  

Os resultados com este Projeto em longo prazo: ampliar a comunicação entre o NETI e 
os demais espaços que trabalham com idosos; consolidar o que está proposto no Estatuto do Idoso 
sobre educação e cultura através da participação social; promover o protagonismo dos idosos 
nestes espaços. 

 

CONCLUSÃO 

Esse trabalho vem sendo realizado numa perspectiva de ação-reflexão e tem-se como 
objetivo ampliar a rede de contatos para a socialização das informações bem como, acompanhar 
de forma mais próxima à inserção e participação dos alunos ao longo do semestre. 

Entende-se ser fundamental esse trabalho de socialização de informações sobre o NETI e 
a forma de acesso ao mesmo considerando-se que o idoso ao frequentar o Núcleo (UNATI) tem 
a possibilidade de novos conhecimentos, vivências, troca de experiências entre seus pares e, tende 
a envelhecer ativamente e ser protagonista da sua própria história ou mesmo junto a sua família e 
demais espaços sociais que convive. 

Também é considerada positiva a parceria entre a ILPI e o NETI, em especial através dos 
profissionais de Serviço Social.  Destaca-se que ao final do semestre letivo e tendo clareza do 
interesse das idosas em continuarem a frequentar uma nova atividade, a equipe estudou 
alternativas para manter a isenção da taxa de matrícula e de garantir as vagas para as idosas através 
do que está sendo considerada vaga social, no presente momento. 

Na situação específica das cinco idosas acredita-se que a disponibilidade do transporte 
através do voluntariado da ILPI foi um diferencial. Comumente a questão da locomoção até o 
NETI torna-se um impecílio seja pelos limites físicos dos idosos e do transporte urbano, seja pela 
falta de recursos para transporte particular. 
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